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 لممعابر 5005حياة الناس وتفعيل اتفاقية  تت ثرال أشرط  األنفاقغالق إنؤيد  عباس: 2
ي ال بػد مػف أكد رئيس دولة فمسػطيف محمػود ابػاس اف مصػر سػربقي راايػة المصػالحة الوطنيػة  الرػ: القاهرة

الروصػػػػؿ اليمػػػػا  منوهػػػػا للػػػػي أف هػػػػذا المواػػػػوع لػػػػف يػػػػ ثر امػػػػي الم اواػػػػات  والم اواػػػػات لػػػػف رػػػػ ثر امػػػػي 
 .لحة وكالهما يسيراف جنبا الي جنبالمصا

وقاؿ خػالؿ لقائػع اػددا مػف االاالميػيف المصػرييف  مسػاء أمػس االثنػيف  فػي مقػر اقامرػع فػي قصػر الاػيافة 
في الش وف ما يحدث في العالـ العربي موقؼ واحد ومحدد  وهو ادـ الردخؿ بالقاهرة  'اف موق نا السياسي م
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الداخميػػة العربيػػة  مػػا رمنيارنػػا لمشػػعوب العربيػػة بالنجػػاح فػػي الحصػػوؿ امػػي مبرحاهػػا والمحافظػػة امػػي وحػػدة 
ال مسطيني هو ادـ  وأااؼ سيادرع  'ارمني امي االاالـ المصري اف يعمـ أف موقؼ معظـ الشعب بالدها.

 دخؿ في الشأف المصري الداخمي  وأف هدفع الرئيسي الرخمص مف االحرالؿ الذي يحرؿ بالدنا.الر
وأاػػاؼ  'اهنػػيء الشػػعب المصػػري امػػي مواق ػػع'  منوهػػا 'أف مػػا فعمػػع هػػذا الشػػعب لػػـ يروقعػػع أحػػد  حيػػث ال 

  ة'.مميوف لممياديف العام 03مميوف يخرج منع  أكثر مف  93يوجد بمد في العالـ ادد سكانع نحو 
وأكد الرئيس 'اننا كسمطة فمسطينية نرفض رفاػا قاطعػا اف نأخػذ سػنريمررا واحػدا مػف أي دولػة اربيػة شػقيقة  
كما نرفض انشاء منطقة حرة كما اامف في وقػت سػابؽ'  قػائال أنػع 'لػـ يػرـ مناقشػة مثػؿ هػذع الموااػيا معػي 

األطػراؼ الػذي يعرمػد اميمػا فػي الحػديث  رمني اف رسرعيد مصر مكانرما ودورها الريادي واف ربقي أهػـ أبدا'.
وأكػد امػي  اف الحؿ النمائي  م كدا احررامع إلرادة الشعب المصري والدور المصػري القيػادي لةمػة العربيػة.

وقوؼ الشعب ال مسطيني للي جانب الشعب المصري  الذي احراف القاية ال مسطينية  واحي مف أجممػا 
ع اجػػالال واكبػػارا لمشػػعب المصػػري العظػػيـ بجمػػا أطيافػػع وم ازررػػع فػػي مخرمػػؼ مراحمػػع الناػػالية  وامػػي وقوفػػ

ورطرؽ الي مواوع اسرئناؼ الم اواات  قائال 'اف أمريكا جادة جدا في الوصوؿ الػي رسػوية  ورػـ  ودامع.
ابالغنا اف الرئيس األمريكي اوباما ووزير خارجيرع كيري رعمػدا بػداـ هػذع الم اواػات لموصػوؿ الػي نريجػة  

 نحف جادوف في لنجاحما خالؿ السقؼ الزمني.وبالرالي 
وأاػاؼ  ول ت للي اف القرار الذي ارخذع االرحاد االوروبي بعدـ الرعامؿ ما منرجات المسروطنات جيػد جػدا.

 28سيادرع: اف ' لجنة المرابعة العربية ' اجرمعت ما وزيػر الخارجيػة األمريكػي فػي امػاف  وأكػدت لػي رأييػد 
وابر اف أممع اف 'رسير األمور السياسية بيننا وبيف االسرائيميف وخاصة   اواات.دولة اربية السرئناؼ الم

أشػػمر  وسػػنرناوؿ فيمػػا مواػػوايف اساسػػيف همػػا الحػػدود  9 -6بعػػد ار اقنػػا امػػي اف الم اواػػات سػػركوف مػػف 
 واألمف  ويربا ذلؾ جميا قاايا المرحمة النمائية وخاصة الالجئيف والمياع وغيرها'.

ي خػػروج مظػػاهرات فػػي راـ اا مػػ خرا اػػد الػػذهاب الػػي الم اواػػات  معربػػرا أف هػػذا هػػو رأي ونػػوع الػػرئيس للػػ
كانػت مسرعصػية جػدا لكنػا  2990المرظاهريف وموق مـ.وحوؿ مواوع األسرى قاؿ 'اف قاية أسرى ما قبػؿ 

 4و أ 0رمكنػػا مػػف حممػػا ورػػـ اإلاػػالف مػػف قبػػؿ الجانػػب االسػػرائيمي اػػف اطػػالؽ سػػراح هػػ الء االسػػرى امػػي 
 دفعات مف خالؿ مراحؿ الم اواات  وهـ مف كؿ اطياؼ الشعب ال مسطيني.

اسػػير ممػػف اارقمػػوا قبػػؿ 'اوسػػموا'  وهنػػاؾ حػػديث اػػف  234وأكػػد انػػع سػػيرـ اإلفػػراج خػػالؿ الدفعػػة األولػػي اػػف 
اخػػريف ممػػف اارقمػػوا بعػػد 'اوسػػموا'.ورطرؽ لقاػػية المعػػابر فػػي قطػػاع غػػزة وأكػػد امػػي 'أهميػػة ايجػػاد حػػؿ  153
لمسػػألة قانونيػػا مػػا االسػػرمرار فػػي لدخػػاؿ الباػػائا مػػف خػػالؿ المعػػابر الشػػراية  مػػا رأكيػػدنا امػػي أف لمػػذع ا

سػنوات وطالبنػا دائمػا بقغالقمػا   شػريطة اف ال يرػأثر لمػداد اخواننػا فػي  7االن اؽ غير مقبولة وهذا قمناع منذ 
 القطاع بالمواد االساسية واالحرياجات الارورية'.

لنطبقػع بحيػث يوجػد معبػر لةفػراد ولخػر لمباػائا باالر ػاؽ  1335ف نرجػا الػي ار ػاؽ وقاؿ 'نحػف مسػرعدوف ا
وننمي معانػاة اهمنػا فػي بيننا وبيف مصر واسرائيؿ  ولمؿ اف رحمؽ االن اؽ في اقرب وقت لنبدأ ص حة جديدة 

 .قطاع غزة'
ف القيػادة المصػرية نع رػـ الرحػدث مػا الػرئيس اػدلي منصػور بالر صػيؿ حػوؿ مواػوع المعػابر  وقػاؿ اأوأكد 

 .ع االقة بحياة اخواننا في القطاعمر ممة رماما  امما أف هذا ليس لع االقة بالمصالحة وانما ل
وحػػوؿ المصػػالحة والمقػػاءات مػػا 'حمػػاس'  قػػاؿ سػػيادرع ار قنػػا فػػي الدوحػػة وفػػي القػػاهرة امػػي رشػػيكؿ حكومػػة 

أشمر  0اليـو بانرخابات رجري خالؿ فمسطينية برئاسري وهو طمب مف 'حماس'  وامي لصدار مرسـو بذات 
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رشريعية ورئاسية  ومجمس وطني' وبمذا سركوف قد رمت المصالحة  ونحف ال نريد اف نقصػي احػدا بػؿ نريػد '
اف يكوف الكؿ معنا بالشروط الري ار قنا اميما  م كدا حرصع امي ارمػاـ المصػالحة وفػؽ مػا ار ػؽ اميػع ومػا 

 المكرب السياسي لػ'حماس' خالد مشعؿ.اامف انع في القاهرة امي لساف رئيس 
30/7/5023، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(  

 
 حدد الخالفات التي سيجري بحثياتمفاوضات لم اللحضور استئناف  األمريكيةالدعوة  :عبد ربو 

اسر ابد ي   أفوجدي االل ي  واشنطفنقاًل اف مراسمرما في  30/7/5023، وكالة رويترز لألنباءنشرت 
ربع المس وؿ في منظمة الرحرير ال مسطينية قاؿ لف خطاب الداوة الذي أرسمرع الواليات المرحدة لحاور 

واشنطف لـ يحدد أي الخالفات الري  اسرئناؼ م اواات السالـ بيف "لسرائيؿ" ومنظمة الرحرير في محادثات
دأ صحيح أف يبدأ البحث في قاايا سيجري بحثما. لكف ابد ربع قاؿ إلذااة صوت فمسطيف "مف حيث المب

 .الحدود واألمف"
هذا نقص وخمؿ " :ابد ربع قاؿ   أفوكاالت األنباء نقاًل اف  30/7/5023، الدستور، عم انوأاافت 

الثنائي ولكف في قاية مركزية وأساسية  أمنمـال يبحثوف في  ألنمـواإلسرائيمي  األمريكيكبير في السموؾ 
 ."مع اسمما امف الشعب ال مسطيني ومسرقبؿ شعبنا فوؽ ارض وطنعمقبمنا بأكبالنسبة لنا وهي رمس مسر

 
 توجينا إلى المفاوضات بعقول مفتوحة بعد أن حصمنا من كيري عمى كل ما نريدشعث:  3

ف الم اواات "لالحياة  صحي ةقاؿ ااو المجنة المركزية لحركة فرح نبيؿ شعث ل :محمد يونس –راـ اا 
روجمنا للي ". وأااؼ: واإلجرائيةبالد  وأف م اواات واشنطف ررناوؿ األسس السياسية ال عمية سرجرى في ال

الر اوض  لليالم اواات بعقوؿ م روحة بعد أف حصمنا مف كيري امي كؿ ما نريد  حصمنا امي داوة 
. لكف شعث لـ ط"  وامي قرار لسرائيمي بقطالؽ أسرى ما قبؿ ار اؽ أوسمو 2967امي أساس حدود ااـ 

ذهبنا للي الم اواات بحثًا اف حؿ  لكف "شكوكع العميقة لزاء فرص نجاح هذع الم اواات  وقاؿ:  يخؼ  
جممة ممارسات الحكومة اإلسرائيمية مف بناء اسريطاني ورمويد رمقي غيومًا كثي ة مف الشكوؾ امي نيارما 

داوة األميركية ل ررة ررراوح هذع حكومة مرطرفة  لكف نحف ذاهبوف لمر اوض بناء امي ال". وأااؼ: "الحقيقية
 ."  وسنرى لذا كانت هذع الحكومة جديةأشمربيف سرة للي رسعة 

 30/7/5023، الحياة، لندن
 

 حذر من تقديم المفاوض الفمسطيني المزيد من التنازالترزقة ي 4

 زةال مسطينية في قطاع غقاؿ يوسؼ رزقة المسرشار السياسي لرئيس الحكومة : نادية سعد الديف -اماف 
لف "قرار الر اوض فردي وليس م سسيًا وال شعبيًا أو فصائميًا  حيث لـ يرـ المجوء للي الشعب  وبالرالي 

الحد مف فمسطيف المحرمة  لف "جولة صحي ة غاب الر ويض الممنوح لع لمعودة للي الم اواات". وأااؼ  ل
غير منص ة وغياب ر ية جديدة في الر اوض الجديدة لف رخرج بأية نرائج ممموسة  في ظؿ رااية أميركية 

رقديـ الحقوؽ الوطنية ال مسطينية". وحذر مف "رقديـ الم اوض ال مسطيني المزيد مف الرنازالت في ظؿ ما 
وأماـ الواقا العربي المأزوـ والواا المالي الخانؽ لمسمطة وقرب انميارها  واإلحباطيعانيع مف حالة اليأس 

 لذا لـ رروجع لمم اواات".
 30/7/5023، عم ان الغد،
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 في اإلفراج عن األسرى القدامى سيؤدي إلى "تعطيل" التسويةأي تالعب إسرائيمي :قراقع 5

 "رالاب"رائد الفي: شدد وزير ش وف األسرى والمحرريف ال مسطيني ايسي قراقا  أمس  امي أف أي  -غزة 
يؿ انطالؽ الم اواات سي دي للي في اإلفراج اف األسرى القدامي المنوي رحريرهـ قب "لسرائيؿ"مف جانب 

لف اإلفراج اف األسرى ال مسطينييف وفؽ القرار اإلسرائيمي يجب أف "الرسوية قبؿ أف ربدأ  وقاؿ  "رعطيؿ"
نع مف غير المسموح الرالاب بالقاية . جاءت رصريحات قراقا ردًا امي ما "ينص امي اودرمـ لمنازلمـ وا 

  رقاي بقبعاد بعض األسرى للي الخارج "الشاباؾ"لرئيس جماز نشررع وسائؿ لاالـ لسرائيمية كروصيات 
أمر مرفوض وسي دي للي "وبعامـ للي غزة ورفض اإلفراج اف بعامـ  وشدد امي أف هذع الرصريحات 

 ."رعطؿ اممية الرسوية قبؿ أف ربدأ

 30/7/5023، الخميج، الشارقة

 
 نًا لمعودة إلى المفاوضاتشدد عمى رفضو أن يكون إطالق سراح األسرى ثميتيسير خالد  6

قاؿ ااو المجنة الرن يذية لمنظمة الرحرير ال مسطينية ريسير خالد لف موافقة : وليد اوض - راـ اا
أسرى فمسطينييف في لطار لاادة لطالؽ العممية السياسية  يداو  234الحكومة اإلسرائيمية امي اإلفراج اف 

ل مسطيني  مشددا في الوقت ذارع امي رفاع أف يكوف لطالؽ للي الر ا ؿ ويطرح ال رح بيف أبناء الشعب ا
وأااؼ خالد بأف اسرئناؼ الم اواات وفؽ صيحة كيري لقي  سراح األسرى ثمنًا لمعودة للي الم اواات.

رفض أغمبية ساحقة مف أاااء المجنة الرن يذية خالؿ اجرمااما األخير؛ ألف الصيحة المطروحة ال روفر 
للي الم اواات  محذرًا مف رقديـ القيادة ال مسطينية أي رنازالت مقابؿ العودة  أساسا مناسبا لمذهاب

ويرى خالد أف اباس وبعض القيادات ال مسطينية لـ يرريثوا بارخاذ قرار الماي بالم اواات   لمم اواات.
صرار وداا خالد للي اإل مشيرًا للي أف هذا القرار غير مداوـ بحطاء وطني مف فصائؿ منظمة الرحرير.

امي موقؼ اإلجماع الوطني برفض اسرئناؼ الم اواات قبؿ الحصوؿ امي رعمد وااح وصريح  بوقؼ 
 .2967االسريطاف واحرراـ حدود الرابا مف حزيراف 

 30/7/5023، القدس العربي، لندن
 

 السالمأسرى فمسطينيين من القضايا الجوىرية لبدء مباحثات  204اإلفراج عن  :عشراوي 7
ااربرت ااو المجنة الرن يذية لمنظمة الرحرير النائب حناف اشراوي أف اإلفراج  :ة سعد الديفنادي -اماف 
أسرى فمسطينييف يعربر مف القاايا الجوهرية لبدء "المباحثات األولية" قبؿ ذهاب القيادة  234اف 

لمنظر ال مسطينية للي واشنطف. وأواحت أف "المباحثات األولية" رسرمدؼ الوصوؿ ألراية وااحة 
 ووقؼ االسريطاف. 67بقمكانية لطالؽ الم اواات امي أساس حدود 

 30/7/5023، الغد، عم ان

 
 ""قرار اإلفراج عن األسرى يحمل ألغامًا كثيرة :مصطفى البرغوثي 8

رأى األميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية ال مسطينية النائب مصط ي البرغوثي  :نادية سعد الديف -اماف 
 وزير العدؿ اإلسرائيمية رسيبي كثيرة". وأحاؿ في ذلؾ للي رصريح فراج اف األسرى يحمؿ ألحاماً أف "قرار اإل

لي ني بالردريج في اإلفراج اف األسرى ومنوط بقثبات الجانب ال مسطيني لما سمرع "الجدية" في الم اواات  
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طاولة الم اواات النرزاع  معربرًا أف "االحرالؿ يحاوؿ اسرخداـ قاية األسرى وسيمة ابرزاز سياسي امي
رنازالت سياسية مف الجانب ال مسطيني". وحذر مف "بدء الم اواات في ظؿ االسريطاف  مما يعني سعي 

 االحرالؿ السرخداـ الم اواات غطاء لمشاريعع االسريطانية الروسعية".

 30/7/5023، الغد، عم ان

 
 عمى النائب خالدة جرارالفمسطينية ية يندد باعتداء األجيزة األمن يالمجمس التشريعي الفمسطين 9

ندد المجمس الرشريعي ال مسطيني باارداء األجمزة األمنية الرابعة لمسمطة ال مسطينية في راـ اا امي النائب 
خالدة جرار لدى مشاركرما في مسيرة احرجاج اد قرار اسرئناؼ الم اواات في مدينة راـ اا ظمر أمس 

في بياف صح ي يوـ االثنيف  أف هذا االارداء   النائب األوؿ لرئيس المجمس  األحد. وأكد د. أحمد بحر
يشكؿ اماًل بالغ الخطورة ويمثؿ انرماكًا صارخًا لمحصانة البرلمانية الري يمثمما نواب المجمس الرشريعي. 

ء وفاح وداا بحر ال صائؿ ال مسطينية ومنظمات المجرما المدني والم سسات الحقوقية إلدانة هذا االاردا
 السموكيات والممارسات االسربدادية لمسمطة وأجمزرما األمنية اد نواب الشعب ال مسطيني وسائر أبناءع.

 59/7/5023، فمسطين أون الين

  
 الحمد اهلل: الحكومة تواصل العمل لمنيوض بالقطاع االقتصادي 20

الحكومة رواصؿ  أفيمية  أمس  راـ اا: أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد اا خالؿ زياررع محافظة قمق
العمؿ مف اجؿ النموض بالقطاع االقرصادي ابر رحويؿ االقرصاد الوطني مف خدماري للي منرج رغـ 

الحكومة رسعي لروفير الرمويؿ الالـز لكافة المشاريا الرنموية   أفانرماكات االحرالؿ. وأشار الحمد اا للي 
أولويات الحكومة في هذع المشاريا. وقاؿ الحمد اا  لف  مشددًا امي أف محافظة قمقيمية سركوف امف
 لليفي ظؿ االسريطاف وجدار ال صؿ الذي قسـ قمقيمية  أراعالحكومة سرواصؿ داـ ثبات المواطف امي 

 ثالثة كنرونات.
 30/7/5023، األيام، رام اهلل

 
 دميا عباسنائب فمسطيني يدعو السمطات المصرية لتوخي الدقة تجاه المعمومات التي يق 22

في المجمس الرشريعي ال مسطيني   واألمفرئيس لجنة الداخمية  األشقر لسماايؿطالب النائب  :غزة
السمطات المصرية بروخي الحذر والدقة البالحة مف المعمومات الري وص ما بػ"الماممة والم بركة والكاذبة" 

 ع.الري رأريمـ مف قبؿ رئيس السمطة ال مسطينية محمود اباس ومعاوني
للي ما اسماع بػ"الم امرة والجريمة النكراء"  19/7في رصريح مكروب رمقرع "قدس برس" االثنيف  األشقر وأشار

المصري  اإلاالـالري رديرها م واية اإلاالـ ال رحاوي بموافقة ومرجعية الرئيس اباس حوؿ "رزويد 
الرعاوف ما الس ارة ال مسطينية في بمعمومات م بركة وماممة وكاذبة يرـ صناارما في مقاطعة راـ اا وب

حماس في الشأف المصري والصاؽ رمـ لحماس بارركابما جرائـ  اإلسالميةالقاهرة اف ردخؿ حركة المقاومة 
 اد األمف والجيش المصري". حسب رعبيرع.

ة وق ة وطنية حقيقية وجادة "لمحاكمة الرئيس اباس ومعاونيع جماهيريًا وشعبيًا برمم لليوداا األشقر 
 رخريب العالقة ما مصر" بحسب رعبيرع.

 59/7/5023قدس برس، 
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 ن حماسعاالحتالل يجد د االعتقال اإلداري لنائبْين  25

جّددت سمطات االحرالؿ اإلسرائيمية مدة حكـ االارقاؿ اإلداري بحؽ نائبيف في المجمس الرشريعي  :راـ اا
 ال مسطيني اف حركة حماس  لسرة أشمر لاافية.

در في كرمة "الرحيير واإلصالح" البرلمانية لمراسؿ "قدس برس"  أف محكمة "اوفر" العسكرية وأواحت مصا
  قرارًا برجديد االارقاؿ اإلداري بحؽ النائب المقدسي أحمد اطوف المبعد للي راـ 19/7أصدرت يوـ االثنيف 

 ي.اا والنائب حارـ ق يشة مف الخميؿ  لمدة سرة أشمر لممرة الثانية امي الروال
وأشارت المصادر  أف المحكمة اإلسرائيمية سرعقد خالؿ األياـ المقبمة جمسة لرثبيت الحكـ اإلداري الصادر 

 بحؽ النائبيف اطوف وق يشة  كما قالت.
 59/7/5023قدس برس، 

 
 خالل اليومين المقبمين مميون شيكل لمستشفيات القدس 62تحول  في الضفةالصحة  ارةوز  23

جواد اواد  مساء يوـ االثنيف: لف الوزارة  .  دفي السمطة ال مسطينية في راـ اا صحةقاؿ وزير ال :راـ اا
مميوف شيكؿ مف مسرحقات مسرش يات مدينة القدس  وذلؾ خالؿ اليوميف المقبميف. وهي  62بصدد رحويؿ 

مف لجمالي  %68. وأكد بأف هذع الدفعة المالية رسد ما قيمرع األوروبيابارة اف منحة مقدمة مف االرحاد 
 مميوف شيكؿ. 93الديوف المرراكمة امي وزارة الصحة لصالح مسرش يات مدينة القدس  والري ربمغ حوالي 

 30/7/5023، القدس، القدس
 

 البردويل: نمتمك مئات الوثائق التي تثبت تحريض عباس عمى حماس 24
حركػػػة لػػػديما مئػػػات الوثػػػائؽ أكػػػد الػػػدكرور صػػػالح البردويػػػؿ القيػػػادي فػػػي حمػػػاس "أف ال: محمػػػد العرابيػػػد -غػػػزة

الخطيػػػرة الرػػػي ركشػػػؼ ورػػػديف رػػػورط قيػػػادة السػػػمطة فػػػي راـ اا برم يػػػؽ األكاذيػػػب اػػػدها فػػػي وسػػػائؿ لاػػػالـ 
 مصرية".

رصػػػؿ للػػػي -وقػػػاؿ البردويػػػؿ فػػػي رصػػػريح خػػػاص بػػػػ"الرسالة نػػػت" األحػػػد: "اثرنػػػا امػػػي كػػػـ كبيػػػر مػػػف الوثػػػائؽ 
مصػػػػرية ورػػػػزج فيمػػػػا بحمػػػػاس فػػػػي األحػػػػداث الجاريػػػػة ررنػػػػاوؿ األخبػػػػار الرػػػػي بثرمػػػػا وسػػػػائؿ لاػػػػالـ  -المئػػػػات

 بالجممورية  وارفنا مف هو مصدر األخبار وكيؼ جري رأل يما  وكيؼ أرسمت كذلؾ لمصحافة المصرية".
وأااؼ: "الم اجأة األكبر أف امي رأس حممة رشويع حماس هو محمػود ابػاس ن سػع  ويسػاادع الطيػب ابػد 

ئػيس جمػاز المخػابرات العامػة بالاػ ة  ولمػـ بػ رة فػي القػاهرة يقودهػا الرحيـ أميف ااـ الرئاسػة  وماجػد فػرج ر 
الػػدكرور جػػواد الحػػرازيف  مػػف اػػمنما بشػػير أبػػو حطػػب وأحمػػد منصػػور دغمػػش وسػػ ير السػػمطة بركػػات ال ػػرا  

 وبمساادة لاالميف مف قطاع غزة والا ة".
ا وثيقػة خطيػرة واحػدة فقػط وأشار البردويؿ للي وجود خطة "معػدة بشػكؿ كامػؿ" رسػرمدؼ حمػاس  وقػاؿ "نشػرن

 مف مئات بحوزرنا ألف الوقت لـ يسع نا أف ننرظر".
وأكػػد القيػػادي فػػي حمػػاس أف زيػػارة أبػػو مػػازف للػػي القػػاهرة ولقػػاءع الػػرئيس الم قػػت اػػدلي منصػػور  رػػأري لػػدفا 
الحكومة المصرية للي للصاؽ رممة قرؿ الجنود السرة اشػر المصػرييف فػي سػيناء رسػمًيا بحركػة حمػاس مػف 

 خالؿ النيابة والقااء "وقد أخذ اباس بحوزرع مجمواة مف الوثائؽ الري جرى رم يقما ألجؿ هذا الحرض".



 
 

 

 

 

           20ص                                    5936العدد:                03/7/5023 الثالثاء التاريخ:

ونػػوع للػػي أف الحممػػة اإلاالميػػة اشػػردت اػػد حمػػاس بعػػد لاػػالف ابػػاس العػػودة للػػي الم اواػػات مػػا الجانػػب 
واات  وهو يعمـ أف أقوي اإلسرائيمي  ورابا: "يريد أبو مازف أف يزيح مف طريقع كؿ مف يعررض خيار الم ا

 طرؼ يعاراع هو حماس".
واسػردرؾ البردويػػؿ قػػائاًل: "ألجػػؿ ذلػػؾ  امػػد ابػػاس للػػي لزاحػػة حمػػاس ابػػر وسػػائؿ خ يػػة  مػػف اػػمنما رم يػػؽ 
الػػػرمـ واألكاذيػػػب  وواػػػا الحركػػػة فػػػي مواجمػػػة مصػػػر؛ مػػػف أجػػػؿ أف ينجػػػو أبػػػو مػػػازف بن سػػػع مػػػف المالحقػػػة 

 برص يرع القاية ال مسطينية".
 58/7/5023، ، فمسطينالرسالة

 
 خطوة منفردة ومعزولة لممفاوضاتحماس: العودة  25

” لسػرائيؿ“  أمس  أف اودة السػمطة ال مسػطينية للػي الم اواػات مػا ”حماس“ااربرت حركة : )يو .بي .لي(
سامي أبو زهري في بياف لع ” حماس“وقاؿ الناطؽ باسـ  ”.من ردة ومعزولة وررجاوز اإلجماع الوطني“خطوة 

ودة )الػػرئيس ال مسػػطيني محمػػود( ابػػاس للػػي طاولػػة الم اواػػات مػػا االحػػرالؿ  رمثػػؿ خطػػوة من ػػردة اػػ“لف 
خطػػػػوة “وشػػػػدد امػػػػي أف اسػػػرئناؼ الم اواػػػػات ”. ومعزولػػػة ال رعبػػػػر اػػػػف حقيقػػػة موقػػػػؼ الشػػػػعب ال مسػػػطيني

لمػا “اات وداا البياف للي الرراجا اف خطوة العودة لمم او  ”.مرفواة وطنيًا مف جميا ال صائؿ ال مسطينية
 ”.لما مف خطر شديد امي القاية وألف المسر يد الوحيد مف ذلؾ هو االحرالؿ

 30/7/5023، الخميج، الشارقة
 

 ليسوا لممقايضة الفمسطينيونالرشق: األسرى  26
  امػػي أف األسػػرى ال مسػػطينييف ليسػػوا حركػػة حمػػاساػػزت الرشػػؽ  القيػػادي فػػي : شػػدد وليػػد اػػوض ػػػ راـ اا

طريقػػة الرػػي انرمجمػػا فريػػؽ م اواػػات السػػمطة لرحريػػر األسػػرى  وقػػاؿ فػػي رصػػريح امػػي لممقاياػػة  منرقػػدا ال
شػػػرّاف بػػػيف رحريػػػر األسػػػرى اػػػمف صػػػ قات مشػػػّرفة ر كسػػػر فيمػػػا شػػػوكة ‘االثنػػػيف: ’ فيسػػػبوؾ‘صػػػ حرع امػػػي 

 ’.االحػػػرالؿ وغطرسػػػرع وبػػػيف محػػػاوالت رحريػػػرهـ اػػػمف مقاياػػػة امػػػي رنػػػازالت رخػػػدـ االحػػػرالؿ ومخططارػػػع
الرػػي قامػػت بمػػا حركػػة حمػػاس وفصػػائؿ المقاومػػة وحػػررت ’ وفػػاء األحػػرار‘ي حديثػػع لصػػ قة واشػػار الرشػػؽ فػػ

 ليط.اأسير فمسطيني مقابؿ الجندي االسرائيمي غمعاد ش 2333بموجبما ما يزيد اف 
 30/7/5023القدس العربي، لندن، 

 
 

 سقاط اتفاقية أوسموالشعبية تعمن بدء حممة إل الجبيةعمر شحادة لمعا:  27
أامف ااو المجنة المركزية لمجبمة الشعبية لرحرير فمسطيف  امر شحادة  اليػـو األحػد  أف الجبمػة  :راـ اا

رعمف لممة بأنما سربدأ حممة شعبية إلسقاط ار اقية أوسمو  ومف أجؿ لاادة الشراية للػي الشػعب ال مسػطيني  
 بااربارع هو مصدر القرار ومصدر الشراية.

لمراسػػػؿ وكالػػػة معػػػا اقػػػب المواجمػػػات بػػػيف أنصػػػار الجبمػػػة والشػػػرطة  جػػػاءت أقػػػواؿ شػػػحادة هػػػذع فػػػي حػػػديث
 ال مسطينية اليوـ  والري أوقعت لصابات في ص وؼ الطرفيف.
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وشدد شحادة امي أف ما جرى اليوـ "ما جرى شيء يندى لع الجبيف  وهػو يعبػر اػف حالػة جػبف  واػف حالػة 
وأمػاـ جنػود االحػرالؿ  فمػا كػاف مػف بعػض خذالف واف حالة كبػت نريجػة مطأطػأة الػرأس أمػاـ المسػروطنيف  

 شذاذ اآلفاؽ أف رفعوا أسمحرمـ واصيمـ امي ر وس بنات وشباب الشعب ال مسطيني".
وقػػاؿ شػػحادة لف مػػا جػػرى اليػػـو هػػو بدايػػة لمشػػروع شػػعبي وجمػػاهيري فػػي الاػػ ة الحربيػػة وقطػػاع غػػزة وفػػي 

دة اسرراريجية وطنيػة بديمػة لػنمج أوسػمو ومخيمات الشرات حري اسرعادة الوحدة الوطنية امي قاا 48أرااي 
 ولممثميع ورموزع.

 59/7/5023، وكالة معًا اإلخبارية
 

 الفصائل الفمسطينية تجد د رفضيا استئناف المفاوضات 28
ردود فعػػؿ ال صػػائؿ ال مسػػطينية الرافاػػة    أففرحػػي صػػّباح غػػزة اػػف، 30/7/5023الحياااة، لناادن، ذكػػرت 

ووص ت حركة "حماس" اودة الرئيس محمود ابػاس للػي طاولػة   صمتروا اسرئناؼ الم اواات ما اسرائيؿ
الم اواات بأنما "خطوة من ردة ومعزولة ال رعبر اف حقيقة موقؼ الشعب ال مسطيني  ومرفواة وطنيًا مف 
ال صائؿ ال مسطينية كافة". ودات في بياف امس اباس للي "الرراجا اف خطوة العػودة الػي الم اواػات لمػا 

ديد امي القاية  وألف المسػر يد الوحيػد مػف ذلػؾ هػو االحػرالؿ اإلسػرائيمي". وقالػت: "الجبمػة لما مف خطر ش
الديموقراطيػػة لرحريػػر فمسػػطيف" فػػي بيػػاف أمػػس لف مكربمػػا السياسػػي "رفػػض اسػػرئناؼ الم اواػػات مػػا العػػدو 

هداؼ الوطنية االسرائيمي  لال في حاؿ روافرت المرطمبات لم اواات مروازنة رامف الوصوؿ للي رحقيؽ اال
لناػػاالت شػػعبنا ال مسػػطيني". وداػػت الشػػعب ال مسػػطيني الػػي المشػػاركة فػػي اارصػػاـ فػػي غػػزة اليػػوـ رفاػػًا 

 السرئناؼ الم اواات.
كما جدد حزب "الشعب" في بياف امس "رفاع اسرئناؼ الم اواات وأي ان راد بالقرار السياسي ال مسطيني"  

سػػػرائيمي وااػػػح بوقػػػؼ االسػػػريطاف ومرجعيػػػة قػػػرارات األمػػػـ المرحػػػدة مطالبػػػًا "بعػػػدـ اسػػػرئنافما مػػػف دوف الرػػػزاـ ل
طالؽ األسرى". 2967وحدود ااـ   وا 

وفػي بيػػاف من صػؿ  طالبػػت "الشػعبية" بػػػ "كشػؼ الحقػػائؽ المخ يػة المرصػػمة باسػرئناؼ الم اواػػات أمػاـ الػػرأي 
ا رجػػػاع الػػػرأي العػػػاـ العػػػاـ ال مسػػػطيني"  وحاػػػت المجنػػػة الرن يذيػػػة لمنظمػػػة الرحريػػػر امػػػي "رحمػػػؿ مسػػػ وليارم

ال مسػػػطيني الػػػذي يجػػػري رجاهمػػػع ورجميمػػػع رمامػػػًا بمجريػػػات االمػػػور الرػػػي بقيػػػت طػػػي الكرمػػػاف" فػػػي مػػػا يرعمػػػؽ 
 باسرئناؼ الم اواات.

وااربرت أف "ما وصؼ برعمد وزير الخارجية االميركي لمطػرؼ ال مسػطيني بأنػع يجػب أف ررركػز الحػدود بػيف 
الت مر ؽ اميما  والسػرائيؿ بالدولػة اليموديػة  يقػّوض امميػًا الرعمػد ما رعدي 2967الطرفيف الي خطوط ااـ 

االميركػػػي لمطػػػرؼ ال مسػػػطيني  وين ػػػي حػػػؽ الشػػػعب ال مسػػػطيني فػػػي رقريػػػر المصػػػير والروايػػػة ال مسػػػطينية مػػػف 
أساسما  فااًل اف كوف قبوؿ هذا الرعمد خروجًا امي قرار المجمس المركزي وموقؼ فصائؿ العمؿ الوطني 

وداػػا ااػػو المكرػػب السياسػػي لػػػ "الشػػعبية" ربػػاح ممنػػا الشػػعب الػػي "االلر ػػاؼ حػػوؿ الجبمػػة مػػف  ".واالسػػالمي
أجػػؿ مواصػػمة ال عاليػػات الاػػاغطة لمنػػا سياسػػة الرنػػازالت واسػػرئنافما الم اواػػات براايػػة اميركيػػة  مػػا يعربػػر 

 رجاوزًا خطيرًا لقرارات الم سسات  وامي رأسما المجمس المركزي".
القيػػػادة  -"الجبمػػػة الشػػػعبية لرحريػػػر فمسػػػطيف   مػػػف راـ اا  أف 59/7/5023س بااارس، قااادوأاػػػافت وكالػػػة 

العامػػة" أدانػػت قػػرار السػػمطة بػػراـ اا العػػودة للػػي طاولػػة الم اواػػات مػػا الحكومػػة اإلسػػرائيمية  بااربػػارع "قػػرارًا 
 سػرائيمي"  حسػب رأيمػا.سياسيًا خطيرًا يار بالقاية الوطنية ال مسطينية ويعزز االنقساـ ويخدـ االحػرالؿ اإل
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(  "لف هػذا القػرار 7|19وقالت "القيادة العامة" فػي بيػاف صػح ي رمقػت "قػدس بػرس" نسػخة انػع اليػو االثنػيف )
جػػاء معاكسػػًا لرغبػػات شػػعبنا ال مسػػطيني وم سسػػارع  ويمثّػػؿ خروجػػًا امػػي اإلجمػػاع الػػوطني المرمثّػػؿ بمواقػػؼ 

اف رفاما القاطا لمم اواػات وفػؽ الشػروط األمريكيػة  كافة فصائؿ العمؿ الوطني واإلسالمي  الري ابرت
 اإلسرائيمية في ظؿ رصااد االسريطاف ورمويد القدس وهدـ بيورما ورمجير سكانما"  كما قالت.

 
  تكسير رؤوس" المنددين بالمفاوضات "با ييددناطق باسم فتح  29

رظػػػاهرة لمرنديػػػد بػػػالعودة للػػػي باسػػػرخداـ القػػػوة لر ريػػػؽ أي ” فػػػرح“هػػػدد نػػػاطؽ باسػػػـ حركػػػة  :فمسػػػطيف المحرمػػػة
الػذيف يحػاولوف الرقػدـ نحػو المقاطعػة )مقػر الرئاسػة( فػي راـ اا  ” ركسير ر وس المرظػاهريف”الم اواات  و

وأشػػػاد جمػػػاؿ نػػػزاؿ فػػػي رصػػػريحات نشػػػرها امػػػي  امػػػي خم يػػػة قمػػػا مسػػػيرة الجبمػػػة الشػػػعبية لرحريػػػر فمسػػػطيف.
أوؿ أمػػس ” الشػػعبية“سػػطينية المسػػيرة الرػػي نظمرمػػا   بقمػػا الشػػرطة ال م”فػػيس بػػوؾ“صػػ حرع الشخصػػية امػػي 

  مرممػًا المرظػاهريف ”ما حدث رـ وفؽ القانوف وبممنية وصبر مف اناصػر الشػرطة فػي راـ اا“األحد  وقاؿ 
يحؽ لمدولة اسرعماؿ العنػؼ غيػر القارػؿ لمرصػدي “بمحاولة اقرحاـ المقاطعة  ومبررًا الرصدي لمـ بالقوؿ لنع 

اسػػرمرعوا بمػػذا الػػرابط وقػػوات فمسػػطيف ”نػػزاؿ مقطػػا ل يػػديو يظمػػر قمػػا الشػػرطة انونػػع ب  ونشػػر ”لمشػػاغبيف
رمػػػارس الحػػػؽ القػػػانوني بركسػػػير ر وس ال ػػػالريف وفػػػؽ واجبمػػػا القػػػانوني فػػػي منػػػا هػػػ الء مػػػف رػػػدنيس قبػػػر أبػػػو 

 ”.امار
 30/7/5023، الخميج، الشارقة

 
 بتزوير وثائق رسمية حماسفتح تتيم  50

ارممت "فرح" غريمرما "حماس" برزوير وثائؽ رسػمية زامػت أف "فػرح" أرسػمرما للػي : رحاد(القاهرة  راـ اا )اال
السػػمطات المصػػرية لرحرياػػما اػػدها. ودحػػض ااػػو المجمػػس الثػػوري لحركػػة "فػػرح" موفػػؽ مطػػر  فػػي بيػػاف 
أصدرع باسـ م واية اإلاالـ والثقافة في الحركة صحة ما نشررع "حماس" بشأف مس ولية الحركة اف حممػة 
الرحػػريض اػػػدها فػػػي وسػػػائؿ اإلاػػػالـ المصػػػرية  وااربرهػػػا "كيػػػدًا وسػػػقوطًا أخالقيػػػًا ووطنيػػػًا  وجريمػػػة جنائيػػػة 

 يعاقب اميما القانوف". 
 30/7/5023، االتحاد، أبو ظبي

 
 : أدلة أبو مازن لمصر مفبركةالمصرية الدستور صحيفةحماس تعقب عمى انفراد  52

حركػػة حمػػاس: أف الرصػػريح الصػادر فػػي صػػحي ة الدسػػرور مػػف أكػد الػػدكرور سػػامي أبػػو زهػػرى  النػاطؽ باسػػـ 
أحػػػد المسػػػئوليف المصػػػرييف حػػػوؿ رسػػػميـ حركػػػة فػػػرح لمصػػػر رقػػػارير مرعمقػػػة بشػػػأف رػػػدخؿ حمػػػاس فػػػي السػػػاحة 
المصرية  يمثػؿ دلػياًل قاطعػًا امػي رػورط حركػة فػرح فػي رحػريض السػمطات القائمػة فػي مصػر امػي المقاومػة 

ر كػػد مجػػددًا أف كػػؿ مػػا ررحػػدث انػػع فػػرح مػػا المسػػئوليف المصػػرييف هػػو  ال مسػػطينية وحركػػة حمػػاس  والحركػػة
 فبركات وأكاذيب وسن اح ذلؾ بالوثائؽ.

وكاف مصدر سيادي قد أكد في رصريح خػاص لمدسػرور  أمػس  أف السػمطة ال مسػطينية وامػي رأسػما الػرئيس 
وؿ نشاط حركة حماس وخاصة ال مسطيني محمود اباس أبومازف قاموا برسميـ أدلة ورقارير ورقية مكروبة  ح

 ذرااما العسكرية؛ كرائب از الديف القساـ في شبع جزيرة سيناء.
وأواػػح المصػػدر  أف هػػذع الرقػػارير رشػػير للػػي أف كرائػػب القسػػاـ قػػدمت داًمػػا لمػػرئيس السػػابؽ محمػػد مرسػػي 

قساـ الذراع وأنصارع المعرصميف في رابعة  باإلاافة للي مجمواة مف أسماء بعض قادة كرائب از الديف ال
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العسكرية لحماس  مرورطػة فػي األامػاؿ اإلرهابيػة مػا الجمػادييف فػي سػيناء  مػف أجػؿ اػرب األمػف القػومي 
 المصرى.

وأفػػاد المصػػدر أيًاػػا  أف الػػرئيس أبومػػازف يممػػع مصػػمحة األمػػف القػػومي المصػػرى  ولػػف يرػػواني اػػف لبػػالغ 
 الجمات المخرصة بأي معمومات رمـ األمف القومي المصري.

 59/7/5023، ستور، مصرالد
 

 غزة ضد   التي يشنيا اإلعالم المصري تستيجن حممة التحريض المجاىدينحركة  55
اسرمجف الم وض اإلاالمي لحركة المجاهديف ال مسطينية د. سالـ اطا اا زج االاالـ المصري باسـ حركة 

ورر ػػػؽ مػػػا الرأليػػػب  "حمػػػاس" والمقاومػػػة ال مسػػػطينية فػػػي حممػػػة رحػػػريض "ررسػػػاوؽ مػػػا الحمػػػالت الصػػػميونية
 الصميوني العالمي اد المقاومة ورشويع ص حرما البيااء".

 
وأكد اطا اا فػي رصػريح صػح ي وصػؿ "فمسػطيف أوف اليػف" نسػخة انػع  أف المقاومػة ال مسػطينية حريصػة 
امي أف ررى مصر قويػة مرينػة ازيػزة  مشػددًا امػي أف األمػف المصػري هػو جػزء ممػـ مػف األمػف ال مسػطيني 

 بي.والعر 
ورسػػػائؿ اطػػػا ا "هػػػؿ الرعامػػػؿ مػػػا حركػػػة حمػػػاس والمقاومػػػة ال مسػػػطينية يعػػػد رخػػػابرا   وهػػػؿ أصػػػبح العػػػدو 
االسرراريجي لةمة هو حماس والمقاومة ال مسطينية   أيف ذهب العدو الصميوني الذي يثيػر ال ػرف فػي األمػة 

 العربية وفي مصر والذي يحرؿ أرانا ويدنس قدسنا".
دـ االصػػػحاء ألبػػػواؽ ال رنػػػة واػػػدـ االلر ػػػاؼ لػػػذلؾ اإلاػػػالـ المرسػػػاوؽ مػػػا الداايػػػة وداػػػا المصػػػرييف للػػػي اػػػ

الصػميونية والػػذي يحػػاوؿ اف يشػوع صػػورة المقاومػػة ال مسػطينية البياػػاء الناصػػعة الرػي أاػػافت سػػجال مشػػرفا 
 لةمة جمعاء.

 59/7/5023، فمسطين أون الين
 

  الفمسطينية ستقرار المخيماتيبحثون أمن وا فتح و"الشعبية" و"الجياد"مخيمات صور:  53
اقػػد فػػي مخػػيـ الرشػػيدية لقػػاء فػػي مكرػػب حركػػة فػػرح  اػػـ القيػػادي فػػي حركػػة الجمػػاد اإلسػػالمي أبػػو سػػامر 
موسػػي  ومسػػ وؿ الجبمػػة الشػػعبية لرحريػػر فمسػػطيف فػػي منطقػػة صػػور أحمػػد مػػراد  ومسػػ وؿ حركػػة فػػرح فػػي 

فػػػي مخيمػػػات صػػػور  م كػػػديف الرواصػػػؿ منطقػػػة صػػػور روفيػػػؽ ابػػػداا  نػػػاقش خاللػػػع المجرمعػػػوف الرطػػػورات 
 والرنسيؽ والحرص امي أمف المخيمات واسرقرارها.

كذلؾ ناقشوا لحياء يػوـ القػدس العػالمي مػف خػالؿ رنظػيـ مسػيرات جماهيريػة فػي مخػيـ الرشػيدية  رنطمػؽ مػف 
مسطينييف أماـ مسجد فمسطيف  وراـ كؿ ال ئات السياسية ال مسطينية  لرأكيد أهمية هذا اليوـ  وخصوصا لم 

 في مخيمات الشرات".
 30/7/5023، المستقبل، بيروت

 
 : إقرار فمسطيني بتفعيل القوة األمنية في "عين الحموة"أمين سر حركة فتح في لبنان 54

كشػػؼ أمػػيف سػػر حركػػة فػػرح وفصػػائؿ منظمػػة الرحريػػر ال مسػػطينية فػػي لبنػػاف فرحػػي أبػػو العػػردات أف : صػػيدا
واالسالمية بكؿ ارجاهارما  قررت ر عيؿ القوة األمنية المشرركة في مخيـ القوى وال صائؿ ال مسطينية الوطنية 
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نمػاء أي فرنػة يمكػف  ايف الحموة بقيادة المواء صبحي أبو ارب  لرقوـ بمممارما األمنيػة داخػؿ المخػيـ ولػوأد وا 
 أف رطؿ برأسما.

ابػد الػرحمف البػزري  فػي كالـ أبو العػردات جػاء خػالؿ لقػاء موسػا لمقػوى وال صػائؿ ال مسػطينية مػا الػدكرور 
 منزلع في صيدا شارؾ فيع س ير فمسطيف في لبناف أشرؼ دبور وقيادة األمف الوطني ال مسطيني.

وقػػاؿ أبػػو العػػردات: أكػػدنا أهميػػة أف ربقػػي صػػيدا ومخيمارمػػا وأف يبقػػي هػػذا العػػيش والرنػػوع الػػذي يحنػػي صػػيدا 
كػػؿ الطوائػػؼ والمػػذاهب. هنػػاؾ خارطػػة طريػػؽ  كونمػػا بوابػػة الجنػػوب وقمعػػة العروبػػة ومدينػػة لمرعػػايش مػػا بػػيف

رقػررت مػف خػالؿ لقاءارنػػا امػي المسػرويات الرسػمية فػػي الدولػة المبنانيػة وفااميػات المدينػػة وكػذلؾ مػا اإلخػػوة 
في القوى اإلسالمية. وقد رـ لقػرار ر عيػؿ القػوة األمنيػة الموجػودة فػي مخػيـ اػيف الحمػوة بقيػادة مسػ وؿ األمػف 

بو ارب وبمشاركة الجميا مف فصائؿ فمسطينية وقوى لسالمية بكؿ ارجاهارما  وهذع الوطني المواء صبحي أ
المجنة رعمؿ االف في ايف الحمػوة مداومػة مػف قبػؿ القيػادة السياسػية حرػي رسػرطيا اف رقػوـ بمماممػا االمنيػة 

رأسػما لف كػاف داخؿ ايف الحموة لوأد ال رنة. نريد أف ننمي أي شكؿ مف األشكاؿ ال رنة الري يمكف أف رطػؿ ب
 في صيدا او ايف الحموة او في منطقة صيدا بأكممما.

واما يرردد اف لجوء مطموبيف الي رعميػر اػيف الحمػوة قػاؿ ابػو العػردات: الرعػاوف بيننػا وبػيف الدولػة المبنانيػة 
لػة منذ فررة طويمة. والرعمير منطقة لبنانية وهي مالصػقة لمنطقػة الطػوارف. فمػذا المواػوع مػف مسػ ولية الدو 

 المبنانية ونحف جاهزوف لمرعاوف في أي قاية أخرى.
 30/7/5023، المستقبل، بيروت

 
 حماس لتعزيز العالقة مع "محور المقاومة""السفير":  55

رن ي مصادر قيادية فػي حركػة "حمػاس" مػا رسػميما "االشػااات والرقػارير" اػف دور الحركػة فػي : قاسـ قصير
سرخباري اربي يريػد رشػويع صػورة الحركػة واالقارمػا العربيػة"  احداث مصر الداخمية  وررحدث اف "مطبخ ا

ورشػػدد امػػي اف العالقػػات مػػا "حػػزب اا" وايػػراف "جيػػدة جػػدا"  واف ال صػػحة لممعمومػػات اػػف راػػييؽ هػػامش 
 حركة "حماس" في الااحية الجنوبية لبيروت.

ف وبينمػا القػوى االسػالمية ورشير المصادر الي حصوؿ لقاءات مشرركة بيف كؿ ال صائؿ ال مسطينية في لبنػا
في مخيـ ايف الحموة بدأت ما زيػارة الػرئيس ال مسػطيني محمػود ابػاس االخيػرة لمبنػاف  كمػا اقػد لقػاء موسػا 
لم صائؿ قبػؿ يػوميف فػي مقػر السػ ارة ال مسػطينية فػي بيػروت  وجػرى خاللػع الرأكيػد امػي الموقػؼ ال مسػطيني 

ورفػػض زج المخيمػػػات ال مسػػػطينية فػػي الصػػػرااات المبنانيػػػة  الموحػػد الػػػدااي الػػي حمايػػػة االسػػػرقرار فػػي لبنػػػاف
والرعػػػاوف مػػػا االجمػػػزة االمنيػػػة المبنانيػػػة والسػػػمطات المبنانيػػػة لمعالجػػػة اواػػػاع ال مسػػػطينييف ورػػػأميف حاجػػػارمـ 

 االنسانية والمعيشية.
"  ك مػػػا اف ور كػػػد المصػػػادر لػػػػ"الس ير" اف الرطػػػورات الجاريػػػة فػػػي مصػػػر "لػػػف رػػػ ثر فػػػي دور الحركػػػة المقػػػاـو

االوااع في سوريا "شكمت خسػارة كبيػرة لمحركػة ولػذلؾ فػاف "حمػاس" لػـ ربػدؿ موق مػا الػدااـ لمحػؿ السياسػي 
في كؿ الدوؿ العربية بما يح ظ حقوؽ الشعوب وخيارارما الديموقراطية ورفض المجوء الػي االامػاؿ العسػكرية 

 او االسرعانة بالقوى الخارجية لرحيير معادالت داخمية".
ب المصػػػادر روجيػػػع االرمامػػػات لمػػػرئيس المصػػػري المخمػػػوع محمػػػد مرسػػػي برممػػػة الرواصػػػؿ مػػػا حركػػػة ورسػػػرحر 

"حمػػاس" واالداػػاء اف الحركػػة رريػػد القيػػاـ باامػػاؿ رخريبيػػة فػػي مصػػر  "فعالقػػات الحركػػة مػػا المسػػ وليف فػػي 
مصػػر قائمػػػة منػػػذ زمػػػف بعيػػد "ونحػػػف حريصػػػوف كػػػؿ الحػػرص امػػػي امػػػف مصػػػر وامػػي العالقػػػة مػػػا "االخػػػواف 
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لمسمميف" مف دوف اغ اؿ الػدور الرػاريخي لمػذا الرنظػيـ االسػالمي فػي القرػاؿ الػي جانػب الشػعب ال مسػطيني  ا
وال يمكف لمحركة اف رسيء لالمف المصري بؿ هناؾ جمات اربية واسرائيمية رسرحؿ ما يجري في مصر مف 

 اجؿ رخريب االمف المصري بدليؿ ما يجري حاليا في سيناء".
الرطورات المصػرية االخيػرة كشػ ت اػف وجػود مخطػط يمػدؼ لاػرب القػوى االسػالمية  ورواح المصادر اف

وهػػذا المخطػػط يسػػرمدؼ اياػػا حػػزب اا وايػػراف واف القػػوى والحركػػات االسػػالمية بػػدأت رسرشػػعر خطػػورة مػػا 
يجػػري فػػي المنطقػػة  مػػا دفعمػػا الاػػادة الرواصػػؿ فػػي مػػا بينمػػا فػػي اطػػار مسػػعي يمػػدؼ لالر ػػاؽ امػػي خطػػة 

عزيػػز العالقػػات ومعالجػػة كػػؿ االشػػكاالت الرػػي حصػػمت فػػي االشػػمر والسػػنوات االخيػػرة وادت الػػي مشػػرركة لر
 بروز بعض الرباينات والخالفات".

وركشؼ المصادر اف ارصاالت امي أامي المسرويات القيادية بيف طمراف و"االخواف المسػمميف"  ورقػوؿ اف 
ونس وليبيػا وهػـ ي كػدوف امػي اهميػة الح ػاظ امػي المس وليف االيرانييف يرابعوف بقمؽ ما يجري فػي مصػر ورػ

المكرسػػبات الرػػػي حققرمػػا الشػػػعوب العربيػػػة مػػف خػػػالؿ الثػػورات الشػػػعبية واف المطمػػػوب العمػػؿ بسػػػراة لررريػػػب 
 االوااع ومنا االنزالؽ نحو حروب داخمية".

امػي قااػدة حمايػة ورخرـ المصادر بالرأكيد امػي قػدرة الحركػة امػي الركيػؼ مػا المرحيػرات المرسػاراة اقميميػا 
 المقاومة ورعزيز العالقات بيف مكونارما االقميمية.

 30/7/5023السفير، بيروت، 

 
 "األنصار بقايا فتح اإلسالم يتحر شون با"عصبة": الحموةمخيم "عين  56

ليػػؿ السػبت ال ائػػت  اقػرحـ اناصػػر رػابعوف لمجمػواري بػػالؿ البػدر وهيػػثـ الشػعبي  مػػف بقايػا مػػا : لمػاؿ خميػؿ
فرح اإلسػػػالـ" و"جنػػد الشػػػاـ"  حػػي الص صػػػاؼ فػػي مخػػػيـ اػػيف الحمػػػوة  وروجمػػوا للػػػي محػػيط منػػػزؿ يعػػرؼ بػػػ"

النػاطؽ اإلاالمػػي لػػػ"اصبة األنصػػار" الشػيخ أبػػو شػػريؼ اقػػؿ. وبحسػػب مصػادر مواكبػػة  أطمػػؽ هػػ الء النػػار 
حػزب اا فػي  في ارجاع المنزؿ ورمّ ظوا بشرائـ وابارات نابية بحؽ اقػؿ بسػبب رمبيرػع داػوة الػي لفطػار أقامػع

صػػيدا امػػي شػػرفع وامػػي شػػرؼ القيػػادي فػػي العصػػبة الشػػيخ أبػػو طػػارؽ السػػعدي  ورئػػيس "الحركػػة اإلسػػالمية 
 المجاهدة" الشيخ جماؿ خطاب. كما طاوؿ المجـو مسجد الص صاؼ الذي يـ  اقؿ الصالة فيع.

رح"  فػي األشػمر اارداء السبت ليس األوؿ مف نواػع اػد العصػبة. فػي اشػرباكارع مػا اناصػر مػف حركػة "فػ
األخيػػرة  رعّمػػدت مجمواػػة بػػالؿ البػػدر لطػػالؽ القػػذائؼ بارجػػاع معاقػػؿ العصػػبة ومنػػازؿ كوادرهػػا  ومػػف بيػػنمـ 
منزؿ اقؿ ن سع الذي احرػرؽ فػي االشػرباؾ األخيػر بػيف الطػرفيف. وفػي األسػابيا المااػية  سػجمت لشػكاالت 

ف امي العصبة مف جمة أخرى. مصادر مر رقة بيف اناصر مف الجمااات المرشددة مف جمة ومف محسوبي
مواكبة وجدت في االارداءات "حركشة بالعصػبة ومحاولػة السػردراجما للػي اقررػاؿ داخمػي". ول رػت للػي وجػود 
خطػػة لػػدى المجمواػػات المرشػػددة لمسػػيطرة امػػي حػػي الص صػػاؼ الػػذي يعػػد أحػػد معاقػػؿ العصػػبة. اممػػًا بػػأف 

صبة ولمسعدي شخصيًا بسبب الرزامع بحياد المخيـ اػف اناصر مف رمؾ الجمااات بدأت رناصب العداء لمع
الشػػػ وف المبنانيػػػة ورفاػػػع الرػػػدخؿ اسػػػكريًا أو لوجسػػػريًا لنصػػػرة أحمػػػد األسػػػير أو ليوائػػػع فػػػي المخػػػيـ  وبسػػػبب 

 اسرمرارع في الرنسيؽ والعالقة اإليجابية ما الجيش وحزب اا رغـ معارؾ ابرا والقصير.
محسػػوبوف امػػي "فػػرح اإلسػػالـ" ال مسػػطيني محمػػود اويػػد  أحػػد  امػػي صػػعيد مرصػػؿ  أوقػػؼ ثالثػػة أشػػخاص

اناصػػػر األمػػػف الػػػوطني  فجػػػر أمػػػس  بػػػالقرب مػػػف مسػػػجد الص صػػػاؼ وأوسػػػعوع اػػػربًا وجػػػردوع مػػػف مالبسػػػع 
وصادروا مسدسع. وأبمحوا اقؿ أنع كػاف يمػدؼ للػي اغريالػع. لال أف األخيػر رفػض احرجػاز اويػد وسػممع للػي 
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حمػػود ايسػػػي "المينػػػو". أوسػػػاط األخيػػػر أكػػدت أف الرحقيقػػػات معػػػع أثبرػػػت اػػػدـ قائػػد الك ػػػاح المسػػػمح السػػػابؽ م
 رورطع بأي امؿ مشبوع.

 30/7/5023، االخبار، بيروت

 
 ذلك فيقتمت الكثير من العرب خالل حياتي وال مشكمة لدي : نفتالي بينيت 57

زايـ حزب البيت  زهير أندراوس: مف المعروؼ أف وزير االقرصاد اإلسرائيمي  ن رالي بينيت -الناصرة 
اليمودي المرطرؼ  هو انصري بامرياز وما االمة الجودة أياًا  ولكف دمويرع اد العرب لـ ر كشؼ حري 
اليوـ  فجاءت جمسة الحكومة اإلسرائيمية  الري ا قدت أمس األوؿ األحد لر كد امي أف كرع الوزير لمعرب  

’ يديعوت أحرونوت‘وحسب صحي ة   اشية.لكونمـ اربا فقط  اجراز جميا الحدود ووصؿ للي حدود ال
العبرية  في اددها الصادر أمس االثنيف  فقف الجمسة الري ناقشت قاية المصادقة امي بدء الم اواات 
ما ال مسطينييف والمصادقة امي اقرراح رئيس الوزراء بنياميف نرنياهو  بقطالؽ سراح أسرى فمسطينييف  

 زراء االرمامات.كانت حامية الوطيس وربادؿ خاللما الو 
ورابعت الصحي ة العبرية قائمًة لف جداًل حادًا نشب بيف وزير االقرصاد بينيت  وهو مميونير مسرجمب مف 
الواليات المرحدة األمريكية وخدـ في الوحدات النخبوية في جيش االحرالؿ  ومف بينما وحدة ساييرت 

إلسرائيمي  وبيف مسرشار األمف القومي مطكاؿ  الري ر عربر مف أهـ الوحدات المخرارة في الجيش ا
اإلسرائيمي الجنراؿ في االحرياط يعقوؼ اميدرور  الفرًة للي أف النقاش احرد اندما قاؿ الوزير بينيت لنع ال 
حاجة إللقاء القبض امي مف أسماهـ بالمخربيف ال مسطينييف  بؿ يجب قرممـ فورا  لمنا امميات ربادؿ 

رصدى لع الجنراؿ اميدرور وقاؿ لع لف هذع المطالبة ليست قانونية  اندها أسرى  اندها  بحسب الصحي ة 
رد اميع الوزير بينيت بالقوؿ لقد قرمت أنا شخصيا اددا كبيرا جدا مف العرب خالؿ حياري  وال روجد لدي 

 أي مشكمة ما هذا األمر  امي حد رعبيرع.
 30/7/5023، القدس العربي، لندن

 
 
 

 الضفة الغربية الق سراح األسرى سيزيد من الخطر األمنيإط :رئيس جياز الشاباك 58
زهير أندراوس: قالت صحي ة يديعوت أحرونوت العبرية لف رئيس جماز األمف العاـ )الشاباؾ  -الناصرة 

اإلسرائيمي(  يوراـ كوهيف  قاـ خالؿ الجمسة المذكورة برقديـ ارض لموزراء اف موقؼ جماز األمف العاـ  
سراح األسرى ال مسطينييف سي دي للي لثارة األوااع في المناطؽ ال مسطينية المحرمة   حيث قاؿ لف لطالؽ

أْي الا ة الحربية  وسيزيد مف الخطر األمني  امي حد رعبيرع  لكف  بموازاة ذلؾ  قاؿ رئيس الشاباؾ 
  االوة امي اإلسرائيمي لف رحريؾ ما ي طمؽ اميما العممية السياسية سي دي للي رمدئة الواا امي األرض

بالمئة مف األسرى ال مسطينييف المحرريف سيعودوف للي مزاولة  63ذلؾ أارب رئيس الشاباؾ اف رقديرع بأف 
 النشاط الذي وص ع باإلرهابي.

كما قاؿ لنع كمما مرت السنوات فقف الردع اإلسرائيمي لةسرى ال مسطينييف المحرريف يرآكؿ  وبالرالي فقف 
ف للي ممارسة نشاطارمـ الري وص ما باإلرهابية اد جيش االحرالؿ واد الدولة العديد مف األسرى يعودو 

العبرية  امي حد رعبيرع. واندما س ئؿ رئيس الشاباؾ مف قبؿ أحد الوزراء هؿ كاف باإلمكاف االمرناع اف 
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شرطيف لطالؽ سراح األسرى ال مسطينييف  رد قائاًل نعـ  كاف باإلمكاف منا اممية لطالؽ سراحمـ  ولكف ب
  وأياا رمييف موق ما في كؿ ما 2967هو رمييف الموقؼ اإلسرائيمي في الم اواات بالنسبة لحدود العاـ 

 يرعمؽ برجميد البناء في القدس الشرقية وفي الا ة الحربية  امي حد قولع.
 30/7/5023، القدس العربي، لندن

 
  دًا ومعقداً سيكون األمر شاقًا جو  "إسرائيل"المفاوضات في مصمحة : ليفني 59

روقعت وزيرة العدؿ اإلسرائيمية رسيبي لي ني الري رمثؿ بالدها في الم اواات أف : فكرور شمموب -واشنطف
وقالت لي ني في رصريح صحافي بعدما الرقت االميف العاـ لةمـ «. شاقة جدا»ركوف هذع الم اواات 

ا رداركت أف لسرائيؿ سرخوض هذع لكنم«. سيكوف األمر شاقًا جدًا ومعقداً »المرحدة باف كي موف: 
هي في مصمحة لسرائيؿ »وااربرت لي ني أف جمود السالـ «. بأمؿ»الم اواات الري ررااها واشنطف 

أنما مس ولية كبيرة. أنا واثقة بأف األمر سيكوف »  ماي ة «وال مسطينييف والعالـ العربي والمجرما الدولي
ات في منطقرنا فقف ما نسرطيا القياـ بع هو رحيير مسرقبؿ معقدًا  لكنني أشعر بأنع حيف نرى االاطراب

 «.االجياؿ المقبمة ابر صنا السالـ بيف لسرائيؿ وال مسطينييف

 30/7/5023، البيان، دبي
 

ين أىون أمنيين أسرىعن  اإلفراجيعمون:  30  الشر 
لحكومة باالفراج اف موشيع يعالوف  قرار ااإلسرائيمي ااربر وزير الدفاع : لماؿ شحادة -القدس المحرمة 

ممف ردرجمـ لسرائيؿ في قائمة "الممطخة ايديمـ بالدماء"  اهوف الشر  اماـ ح اظ لسرائيؿ امي  أمنييف أسرى
 قوة رداما.

  قاؿ يعالوف اف الحكومة اإلسرائيمية اخذت بحسابارما أبيبوفي جولة لع في قاادة اسكرية في منطقة رؿ 
ا هذا  مشيرا الي اف ادـ االفراج اف األسرى واسرئناؼ الم اواات كاف ااربارات اسرراريجية ادة في قراره

ياري  اف ه الء األسرى. اإلفراجسي دي الي اندالع انر ااة في الا ة ركوف اواقبما اسوا مف اواقب 
اف األسرى وجندت لجاف يمينية  لإلفراجحديث يعالوف في وقت ررعالي اصوات المعاراة اإلسرائيمية 

 لجراءاتفمسطينيوف ممف سي رج انمـ  الرخاذ  أسرىت لسرائيمييف قرموا في امميات اديف بما مرطرفة اائال
 انمـ.  اإلفراجشعبية وقاائية رعرقؿ 

 30/7/5023، الحياة، لندن
 

 الشيور المقبمة الكبرى خاللإلذاعة الجيش: تكثيف البناء بالمستوطنات  يعقوب بيري 32
ااو المجنة الوزارية لإلفراج اف  لعموـ والركنولوجيا اإلسرائيميأامف وزير ا :القدس دوت كوـ -القدس 

أسرى فمسطينييف يعقوب بيري  أف لسرائيؿ سركّثؼ البناء في الكرؿ االسريطانية الكبرى خالؿ الشمور 
طالؽ سراح ادد مف األسرى  وذلؾ وفقا لما نقمرع وكالة األنباء االوروبية  المقبمة  في ظؿ الم اواات  وا 

 لي". "يو بي
وقاؿ بيري إلذااة الجيش اإلسرائيمي  اليوـ اإلثنيف: "لمؿ أف رنجح الم اواات  وقبؿ نماية فررة الرسعة 
شمور سنبدأ بالحديث اف الكرؿ االسريطانية  وفي المحظة الري رسير فيما األمور بارجاع الكرؿ االسريطانية 
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بقي رحت السيطرة اإلسرائيمية  مف خالؿ االر اؽ المر ؽ اميما  سنبدأ بركثيؼ البناء في هذع الكرؿ الري سر
 الدائـ أيًاا".

 30/7/5023، القدس، القدس
 

 تعيش بسالم وصداقة وننيي النزاع "إسرائيل"دولة فمسطينية بجانب دولة  إقامةنريد : بيريز 35
 رحب الرئيس اإلسرائيمي شيموف بيريز باسرئناؼ م اواات السالـ بيف ال مسطينييف: ا ؼ ب -ريحا 

 واإلسرائيمييف المرعثرة منذ ثالث سنوات معربًا اف اممع في انرماء "الواا العاصؼ" في الشرؽ االوسط.
وقاؿ بيريز لمصحافييف في زيارة الي الر يا  رسرمر يوميف: "نريد اقامة حؿ الدولريف ودولة فمسطينية بجانب 

 ـو لمجميا في الشرؽ االوسط".دولة لسرائيؿ رعيش بسالـ وصداقة وننمي النزاع وهذا امر ممـ الي
ووصؼ بيريز معاودة المحادثات في واشنطف بعد رعثر ثالث سنوات بػ"اليوـ الممـ". واااؼ: "الشرؽ 

وقمؿ بيريز  االوسط في واا ااصؼ. نامؿ اف يرجاوز الشرؽ االوسط العاص ة ويرسو في ميناء السالـ".
وبي  وقاؿ: "اوروبا يجب اف رساادنا ولكف اميما ررؾ مف اهمية اي وساطة يمكف أف يقوـ بما االرحاد االور 

الم اواات لنا ولم مسطينييف". كما رحب بقرار االرحاد االوروبي ادراج الجناح المسمح لحزب اا امي 
 الئحرع لممنظمات االرهابية  مرمما حزب اا بػ"القرؿ والرصرؼ في شكؿ ارهابي".

 30/7/5023، الحياة، لندن
 

 5024-5023يوافق بشكل نيائي عمى موازنة  ائيمياإلسر  كنيستال 33
في وقت مبكر يوـ الثالثاء موافقرع النمائية امي موازنة  اإلسرائيميأاطي البرلماف : وجدي االل ي -القدس 

 ررامف رخ ياات في االن اؽ وزيادات في الارائب بمدؼ سد اجز مرناـ. 1324-1320لمعاـ المالي 
 40صورا اد  58سااة صوت ااااء الكنيست فجر اليوـ بأغمبية  28وبعد جمسة ماراثونية اسرمرت 

صورا بالموافقة امي الميزانية. وال شؿ في اقرار الموازنة بحموؿ نماية يوليو رموز كاف سيثير انرخابات 
 جديدة.

مالية شمرا لعدد مف الرحييرات في االسابيا القميمة المااية ما موافقة وزير ال 27وخاعت الميزانية ومدرما 
يائير البيد امي للحاء او رقييد حجـ زيادات اريبية كاف مف المروقا اف رمحؽ اررا بشكؿ خاص بالطبقة 

 المروسطة.
مميارات شيقؿ في  435و 1320مميارات دوالر( في  223مميار شيقؿ ) 095ويبمغ اجمالي حجـ االن اؽ 

 1320مف النارج المحمي االجمالي في  %4565مميار شيقؿ أو  4556. ورقررح الميزانية اجزا قدرع 1324
 .1324مف النارج المحمي االجمالي في  %0مميار شيقؿ أو  0252واجزا يبمغ 

 66وقاؿ البيد اف المممة االولي هي سد العجز في الميزانية ألف ال شؿ في ذلؾ سي دي للي اجز قدرع 
 .1325مميار شيقؿ في  73وأكثر مف  1324مميار شيقؿ في 

 راءات لمرقشؼ لرحقيؽ اهداؼ الميزانية جرى زيادة رخ ياات االن اؽ لموزارات.ومف بيف اج
في حيف جرى بال عؿ زيادة اريبة القيمة الماافة  %15مف  %16وسيرر ا معدؿ اريبة الشركات الي 

 .اإليراداتلممساادة في جمب المزيد مف  %27مف  %28للي 
قد رسبب في انميار  1321ؿ في ميزانية كمميار شي 43وكاف الرردد في كي ية معالجة اجز بمغ حوالي 

 الحكومة السابقة. واثار ذلؾ انرخابات جرت في يناير كانوف الثاني.
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 30/7/5023، وكالة رويترز لألنباء
 

 مستشار ليبرمان: ُأخطط لكي يكون تيجير فمسطينيي الداخل عن طريق الترحيل االختياري 34
االف لسرائيؿ اف روجسما مف رن يذ زهير أندراوس: ما رصااد وري -الناصرة  رة ال واي في سيناء  وا 

الجمادييف امميات فدائية ادها  وبالرزامف ما احرجاجات فمسطينيي الداخؿ امي خطة برافر  القااية 
ألؼ دونـ مف ال مسطينييف في النقب ورشريد اشرات اآلالؼ مف سكانع  اادت للي األجندة  833بنمب 

 ة غزة الكبرى امي أرااي سيناء  في لطار رص ية قاية فمسطيف لةبد.خطة لسرائيؿ إلنشاء دول
وما رجدد الم اواات في واشنطف بيف الطرفيف اإلسرائيمي وال مسطيني ااد الم كروف والباحثوف في الدولة 
العبرية لطرح أفكارهـ في ما يرعمؽ بربادؿ األرااي  بم د الرخمص مف أكبر ادد مف فمسطينيي الداخؿ 

قام  ة الدولة اليمودية بدوف العرب داخمما.وا 
الخطة المركزية في هذا السياؽ أادها  الجنراؿ غيورا ليالند  الرئيس السابؽ لمجمس األمف القومي 
اإلسرائيمي  والباحث بمعمد األمف القومي الرابا لجامعة رؿ أبيب  يقررح فيما لقامة دولة فمسطينية للي 

 غزة. جانب لسرائيؿ  بعد مااا ة مساحة 
االوة امي ذلؾ  مف األهمية بمكاف اإلشارة للي المشروع الذي رقدـ بع جداوف بينجر أسراذ الجحرافيا 
بجامعة رؿ أبيب لررسيـ الحدود ألربا دوؿ اربية بمدؼ رحيير الحدود ما مصر بشكؿ يريح إلسرائيؿ 

شاروف لروطيف ال مسطينييف الحصوؿ امي سيناء  وهناؾ مشروع رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ  ارييؿ 
للي  253كـ مف أرااي سيناء مقابؿ لاطاء مصر 2633في منطقة رمرد وفقًا لممشروع اإلسرائيمي لحوالي 

سرائيؿ.  133  كـ في صحراء النقب ما لنشاء طريؽ يربط بيف مصر واألردف وا 
قياـ مصر بروطيف مميوف باإلاافة للي ذلؾ  ااربر ليمود أولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيمي السابؽ أف 

مصري في سيناء بمثابة للقاء قنبمة نووية امي لسرائيؿ  كما داا الحاخاـ لسرائيؿ أرثيؿ للي لاادة احرالؿ 
 سيناء محذًرا مف رداايات ثورة يناير امي الواا االسرراريجي إلسرائيؿ.
في شكؿ رقارير لمراكز األبحاث أو جدير بالذكر أنع مف اادات الدولة العبرية اإلاالف اف نواياها الحقيقية 

رصريحات صحافية أو رسريبات لاالمية  بحسب الرقارير الصحافية اإلسرائيمية  فقف الحامؿ الرئيسي لراية 
 ’.لسرائيؿ بيرنا‘الرنظيؼ العرقي اآلف هو أفيحدور ليبرماف العنصري  رئيس حزب 

العرقي هو البروفسور غداوف بيجر  أسراذ  ي شار للي أف والعقؿ الم كر لميبرماف ووااا خطرع لمرنظيؼ
 الجحرافيا والسكاف في جامعة رؿ أبيب  وهو مف أصوؿ روسية أيًاا. 

وفي مقابمة لع ما صحي ة )هآررس( قاؿ لنع المسرشار السياسي لميبرماف  وأنع واا خطة لر ريغ القرى 
رائط بمساادة ال مسطينييف دوف ال مسطينية مف سكانما في داخؿ لسرائيؿ  وأنع يأخذ معمومات ويرسـ خ

امممـ بأهدافع. وبحسبع  فقنع يخطط لكي يكوف رمجير السكاف اف طريؽ ما أسماع بالررحيؿ االخرياري. 
والخيار اآلخر هو  وهذا معناع رحويؿ حيارمـ للي جمنـ ما رقديـ لغراءات بالس ر حري يحادروا البالد.

ة في لسرائيؿ دوف أراايما الزرااية بالكامؿ للي ما قد يسمي )ربادؿ األرااي(  بمعني اـ القرى ال مسطيني
بدولة فمسطينية  واـ المسروطنات اإلسرائيمية الرئيسة قرب خط المدنة للي لسرائيؿ. والخيار الثالث الذي 
سرائيؿ رحت غطاء حرب  هدد بع ليبرماف ادة مرات هو افرعاؿ ااطرابات وطرد ال مسطينييف في الا ة وا 

و األمر الذي أزاج األردف كثيًرا  وطمبت بموجبع ليااحات  خصوصًا اندما قاؿ قائد المنطقة محدودة. وه
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الوسطي في جيش االحرالؿ اإلسرائيمي األسبؽ  الجنراؿ يائير نافيع  لف الممؾ الحالي سيكوف لخر المموؾ 
 الماشمييف.

نع رئيس لجنة الرخطيط في وال يزاؿ البروفسور بيجر يعمؿ بجد في رن يذ خطرع بشكؿ يومي. وحيث أ
دونـ مف  8433الجميؿ  فقد رفض طمبًا لمدينة سخنيف داخؿ ما ي سمي بالخط األخار إليقاؼ سمخ 

 أراايما ورحويمما للي مسروطنة يمودية مجاورة.
وجاء في رقرير إلحدى المدونات اإلسرائيمية اليسارية: لف هذا اإلجراء الشديد )باالسريالء امي أرااي 

( أمر لـ رجر  اميع حري حكومة شاروف الري كانت ر اؿ الر اوض لكف بيجر  الشريؾ السياسي المدينة
لميبرماف وأحد م سسي حزبع  يري أف أفاؿ خيار لمعرب أف يحادروا لسرائيؿ  كما قاؿ لصحي ة هآررس. 

اسرطاع  ويرباهي بيجر بأنع كاف أحد الم اوايف في معاهدة وادي اربة ما األردف حوؿ المياع  وأنع
الوصوؿ للي ار اؽ ما الوفد األردني امي لبقاء المزارع الري اسرولت اميما لسرائيؿ في الجانب األردني  

بقاء  كيمومررات مف الحدود  5بئًرا في األردف راخ المياع للي لسرائيؿ مف األرااي األردنية امي بعد  21وا 
 حري يومنا هذا.

رااي  ي مكف ليجازها كالرالي: لكماؿ اممية الرنظيؼ العرقي وفي المحصمة العامة  فقف أهداؼ بادؿ األ
بموجب ار اؽ سياسي لع ص ة الشراية  طرد أصحاب األرااي  االسريالء امي أراايمـ الخصبة مقابؿ 
لاادة جزء صحير مف أراض فمسطينية خصبة في الشماؿ  قاحمة في الجنوب  ال رممكما لسرائيؿ أصال مف 

كمع يرـ بمباركة دولية  يا ي اميما ص ة الشراية في ص قة مشبوهة  بحيث يصعب ناحية قانونية. وهذا 
 امي أهؿ هذع األرض الشراييف الطعف بما وبمف قاموا بما.

 30/7/5023، القدس العربي، لندن
 

 شيادات إسرائيمية في الصميم في االنقالب عمى مرسيالنعامي: موقع صالح  35
ما كربع اليـو البرفسور لفػرايـ كػاـ  كبيػر بػاحثي " مركػز أبحػاث األمػف  بصراحة وبدوف أية مواربة.... هذا* 

القػػومي "اإلسػػرائيمي فػػي صػػحي ة " لسػػرائيؿ اليػػوـ "  محػػذرًا مػػف خطػػورة فشػػؿ االنقػػالب العسػػكري الػػذي أطػػاح 
بػػالرئيس مرسػػي. وحسػػب مػػا جػػاء فػػي مقػػاؿ كػػاـ  فػػقف مصػػمحة لسػػرائيؿ اإلسػػرراريجية رقراػػي نجػػاح رحػػالؼ 

 لميبرالييف في لدارة ش وف مصر وكبح جماح اإلسالمييف.العسكر وا
داف حالورس  رئػيس أركػاف الجػيش األسػبؽ: " أهػـ نريجػة لخطػوات السيسػي األخيػرة هػي ااػعاؼ الجػيش * 

سداؿ السرار امي لمكانية رطويرع " ) لذااة الجيش اإلسرائيمي "  المصري امي المدى البعيد  وا 
ميوني لياؿ باردو اف النظاـ السياسي المصري بعد ازؿ مرسي: " لنمـ مف صور الشمارة....الم كر الص* 

 .كمف اسربدلوا اآلي وف بمارؼ بدائي"
لفػػرايـ همي ػػػي  رئػػػيس الموسػػاد األسػػػبؽ: " نجػػػاح االنقػػػالب امػػي مرسػػػي سػػػيعزز مكانػػة أمريكػػػا وهػػػذا بػػػدورع * 

 .سيعزز مكانرنا اإلقميمية "
مرسػػػي مثػػػؿ دومػػًا مصػػػمحة اسػػرراريجية لنػػػا ألنػػع يوقػػػؼ رحقػػػؽ  المسرشػػرؽ اإلسػػػرائيمي ليػػاؿ زيسػػػير: لفشػػاؿ* 

 .سيناريو الراب الذي بشر بع الربيا العربي
 .الم كر اليمودي دانييؿ بايس يشرح أسباب سعادرع اإلنقالب امي مرسي ويشيد بخطوة الجيش المصري* 
نيػاهو الكبيػر فػي داػـ يخشي أف يوجع المصريوف غابمـ للي لسرائيؿ بعدما فاػح اإلاػالـ دور نر زبيري* 

 .االنقالب امي مرسي ) اإلذااة العبرية(
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الم كر اليمودي لياؿ بردو: احر اء النخبة الحاكمة في لسرائيؿ بانقالب العسكر امػي مرسػي يعكػس موق ػا * 
نمـ ال يسرحقوف الديموقراطية.  انصريا رجاع العرب وا 

ي ػػػػيف حػػػػوؿ اػػػػزؿ مرسػػػػي: انرمػػػػي حمػػػػـ انػػػػواف بحػػػػث أاػػػػدع وكيػػػػؿ الخارجيػػػػة الصػػػػميوني األسػػػػبؽ ألػػػػوف ل* 
 .الديموقراطية العربية

أودي سيحؿ  معمؽ الرم زة اإلسرائيمية الثانية: نرنياهو أكثر الناس سعادة امي وجع األرض بسقوط مرسي  * 
 فقد جرح كبرياءع خالؿ الحممة االخيرة امي غزة

 .ازنرع بعد فوز مرسيمميار دوالر لمو  455صحي ة معاريؼ الصميونية: الجيش طالب بقاافة * 

 59/7/5023موقع صالح النعامي، 
 

 من قتال حزب اهلل مبنانبتمكين تنظيم القاعدة وفروعو بتكمن  "إسرائيل"مصمحة  مردخاي كيدار: 36
في لبناف. « القاادة»يعزز حزب اا ردخمع العسكري في سوريا. وفي الوقت ن سع ينشط رنظيـ : يحيي دبوؽ

يف الجانبيف  ومعركة بيف الشيعة والسنة في بالد االرز  وهذع هي مصمحة النريجة قد ركوف مواجمة ب
 لسرائيؿ.

المبنانية والمصمحة اإلسرائيمية ليس جديدًا. لخرع ورد في مقالة ألحد أهـ الخبراء  األهميةحديث ررقب الحرب 
محاار في معمد اإلسرائيمييف في ش وف الحركات االسالمية والشرؽ االوسط  مردخاي كيدار  وهو باحث و 

بيحف السادات في جامعة بار ايالف  واابط سابؽ في االسرخبارات العسكرية  كمحمؿ مرخصص في 
 االوااع السياسية واالجرمااية في الدوؿ العربية المعادية إلسرائيؿ.

 العبرية  المرخصصة بالش وف السياسية« ميرئع»يقوؿ كيدار في مقالة منشورة في العدد الجديد مف مجمة 
وفرواع في لبناف  ورحديدا « القاادة»والقاايا الراهنة  اف المصمحة اإلسرائيمية ركمف في رمكيف رنظيـ 

امي الحزب وسيطررع امي لبناف « القاادة»  م كدًا اف انرصار «حزب اا»  مف قراؿ «جبمة النصرة»
الي يبقي الثمف المدفوع مف لسرائيؿ وأياًا امي سوريا  ال يشكؿ اال رمديدًا ركريكيًا إلسرائيؿ والحرب. وبالر

 اقؿ كم ة  قياسًا امي انرصار حزب اا.
رمديد الربيا العربي انطالقا مف الحرب السورية  يطاؿ الدوؿ العربية »في مقدمات بحث الكارب يرى اف 

ة  الدولة المجاورة لمذا البمد  ورحديدا الدولة المبنانية  الكياف السياسي الذي كاف طواؿ السنوات المااي
 «.االكثر ديموقراطية في منطقة الشرؽ االوسط الحديثة

في العاميف المااييف  ومنذ بدء الحرب في سوريا  نشمد امي رأثر النظاـ السياسي »يايؼ الكارب انع 
المبناني بمذع الحرب  وذلؾ في ااقاب الردخؿ المباشر والواسا لعدد مف االفرقاء المبنانييف في المعمعة 

 «.السورية
يرجاوز الباحث كؿ السيناريوهات المرطرفة المرداولة لسرائيميا  بما يرعمؽ بقمكاف نشوب حرب اهمية في 
لبناف  ما قصد رحرياي وااح  ويكرب اف لبناف يرحوؿ الي ساحة صراع بيف طوائ ع وميميشيارع  قد 

سرحدد بشكؿ نمائي  هي معركة كبرى»  و2940يكوف الصراع االكبر منذ انشاء الكياف المبناني ااـ 
ما سّنية رحت سيطرة الميميشيات الجمادية  او  مصير هذع الدولة: اما شيعية رحت سيطرة حزب اا  وا 
كنريجة افررااية ثالثة  مقسمة امي أساس طائ ي  وكؿ ذلؾ بعد أف ي ر المواطنوف المبنانيوف الذيف ال 

 «.رعنيمـ الحروب  الي الخارج
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شاخصة نحو لبناف وررابا وردرس ما « العيف االسرخبارية»في كد الكارب اف  اما لجمة لسرائيؿ والحرب 
جزء ممـ مف اذرع االخطبوط االيراني  بارت ممكنة. ورغـ انع ال يمكف « قطا»يجري فيع وررى اف فرصة 

امي لبناف و/أو سوريا  وهي نريجة سراا « جبمة النصرة»رأييد حركات سم ية جمادية سنية  او سيطرة 
الرمديد االساسي والرئيسي إلسرائيؿ والحرب  يرمثؿ في ايراف وفرواما  »ئيؿ اماـ مشكمة امنية  اال اف لسرا

وحري لو سيطرت النصرة امي سوريا وربما اياا امي لبناف  فاف الثمف الذي سردفعع لسرائيؿ والعالـ 
 «.وحزب اا سيكوف اقؿ قياسا بالثمف المدفوع جراء انرصار ليراف وروابعما: نظاـ االسد

جبمة النصرة هي في حدها االقصي مشكمة ركريكية  مقارنة بالرمديد االيراني »ويشير الكارب الي اف 
وجوب اف ال رعمد وسائؿ »ويعني ذلؾ  بحسب الكارب  «. وفرواع  الذي يعد رمديدا اسرراريجيا ووجوديا

ى الرأي العاـ وصناع القرار  ذلؾ اف االاالـ الي ارض القاادة وفرواما بشكؿ راميمي واثارة الخشية لد
المشكمة الحقيقية والواقعية بالنسبة لنا ولمعالـ هي ايراف  ويجب محاربرما ومحاربة وكالئما في المنطقة  حري 
ف كانت هذع الحرب رأري مف خالؿ مساادة جبمة النصرة  لذا كانت النصرة هي الجمة الوحيدة القادرة  وا 

 «.وحزب اا  بشكؿ فعاؿامي مواجمة النظاـ السوري 

 30/7/5023، االخبار، بيروت
 

 تحذ ر حماس من التقرب من إيران "إسرائيل" 37
. وقاؿ إلذااة جيش ليرافمف ااادة الرقرب مف « حماس»حذر مصدر أمني لسرائيمي رفيا  حركة 

نظر في معنية بالح اظ امي المدوء يجب اميما ااادة ال« حماس»االحرالؿ  أمس  لنع اذا كانت حركة 
. وأااؼ أف لقداـ المصرييف امي لغالؽ األن اؽ المسرخدمة لمرمريب امي حدود قطاع ليرافاالقارما ما 

اف  لليركّوف حالة مف الاحط في القطاع  غير أنع ال يشمد أزمة انسانية. وأشار المصدر  لليغزة أدى 
 لسرائيؿ مسرعدة لنقؿ الوقود الي القطاع ابر معبر كـر ابو سالـ.

 30/7/5023، خبار، بيروتاال
 

 فمسطينيي الداخل ضد   التمييز العنصريتمارس البنوك اإلسرائيمية ىآرتس:  38
كش ت صحي ة هآررس العبرية  االثنيف  النقاب اف الرمييز العنصري الذي : زهير أندراوس -الناصرة 

رًيا بيف مديرة قسـ رجنيد د فمسطينيي الداخؿ  وأرفقت ما النشر رسجياًل صو ار مارسع البنوؾ اإلسرائيمية 
الزبائف في بنؾ مزراحي ط احوت  وبيف موظ ة في البنؾ  ويربيف مف المحادثة بينمما أف المديرة أوصت 
جميا الموظ يف بققناع الزبائف العرب بعدـ جدوى فرح حساب جديد في البنؾ  ألف األخير يمنح ائرماف  لال 

لف الواا في باقي البنوؾ بات كئيبا بالنسبة لم مسطينييف في بعد مرور ادة أشمر  ورابعت الصحي ة قائمًة 
لسرائيؿ: فالبنوؾ اإلسرائيمية ر مـز العرب بدفا اموالت أكثر مف اليمود امي المعامالت البنكية  كما أف 

 البنوؾ رجبي مف الزبائف العرب فائًاا أكثر بكثير مقارنة ما الزبائف اليمود.
يف في البنوؾ اإلسرائيمية  الذي طمب ادـ الكشؼ اف اسمع  قولع لف ونقمت الصحي ة اف أحد المس ول

المخاطر اند ال مسطينييف في لسرائيؿ بالنسبة لمبنوؾ كبيرة جدا  الفًرا للي أف الواا يشبع للي حد كبيٍر 
 قياـ لسرائيمي بررؾ سياررع في مدينة أـ ال حـ  امي حد رعبيرع.

ول رت الصحي ة للي أف الحممة الداائية الري يقـو بما البنؾ المذكور إلقناع المواطنيف باالنرقاؿ لليع ال 
.وأواحت 48رشمؿ ال مسطينييف في لسرائيؿ  كما أف أبواب البنؾ غير م روحة أماـ العرب مف مناطؽ الػ
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فرًاا في الدولة العبرية  ولكنع لـ ي قـ  265الصحي ة أف البنؾ المذكور  وهو رابا أكبر بنؾ في لسرائيؿ أقاـ 
 أي فرع في بمدة اربية.

واقب مكرب المس وؿ اف الر ريش في البنوؾ امي الخبر الذي أوردرع الصحي ة بالقوؿ: في ال ررة األخيرة  
رمقينا ادًدا مف الشكاوى حوؿ الرمييز بيف الزبائف اليمود والعرب  وهذع هي المرة األولي منذ سنوات الري 

 نرمقي فيما شكاوى وهي قيد البحث. 
 30/7/5023، القدس العربي، لندن

 
 تيرب نفاياتيا لمكبات عشوائية في الضفة ىآرتس: "إسرائيل" 39

أف وزارة حماية البيئة اإلسرائيمية  أنشأت  اإلسرائيميةذكرت صحي ة "هآررس"  :ررجمة موسي قوس -راـ اا
" لمنا رم الا ة الحربية  امما اف امميات رمريب  لليريب ن ايات البناء وحدة خاصة أطمقت اميما "ياهالـو

رمقي في  اإلسرائيميةاف نحو نصؼ ن ايات البناء  لسرائيميةازدادت فيما اظمرت رقارير  اإلسرائيميةالن ايات 
 مكبات اشوائية معظمما في الا ة.

ية  حيث رشير بيانات وزارة حماية وارسعت في السنوات األخيرة اممية القاء ن ايات البناء في الا ة الحرب
أف نحو نصؼ ن ايات البناء اإلسرائيمية يرـ الرخمص منما في مكبات غير قانونية   لليالبيئة اإلسرائيمية 

وفمسطينية"  ويقا العديد منما  لسرائيميةمعظمما رقا في الا ة الحربية  و"رديرها بصورة مشرركة جمات 
وفي  مف قرى نعميف  وشقبا  ورنريس  الواقعة قرب مسروطنة مودايف.بالقرب مف مدينة القدس  وبالقرب 

" امي  اإلسرائيمياألسبوع المااي  قرر وزير حماية البيئة  امير بيريرس  نشر أاااء مف وحدة "ياهالـو
الحواجز العسكرية في الا ة الحربية. وقاؿ مس ولوف في الوزارة اف افرادها سيعمموف ما شرطة حماية البيئة 

  رابعة لإلدارة المدنية  حيث سرخولما الارقاؿ المشربميف وحجز الشاحنات امي الحواجز.ال

 30/7/5023، القدس، القدس
 

 استخدام الفوسفور األبيض  من جيشالمنع ي اً المحكمة العميا ترفض التماس"إسرائيل":  40
ا اإلسرائيمية امي االلرماس أدانت منظمات حقوؽ اإلنساف بشدة رد المحكمة العمي: زهير أندراوس -الناصرة 

 المقدـ مف قبؿ المنظمات لمنا الجيش اإلسرائيمي مف اسرخداـ ال وس ور األبيض في المناطؽ المأهولة.
وذكرت الرقارير الصحافية العبرية أف المنظمات الحقوقية ررى في رقرير مشررؾ أف قرار المحكمة يبقي 

ألبيض في مناطؽ مأهولة في األرض ال مسطينية المحرمة  الباب م روحا أماـ اسرمرار اسرخداـ ال س ور ا
 مما يعرض حياة السكاف المدنييف هناؾ لمخطر الشديد.

قد قبمت الرعمد المقدـ مف الدولة  1320وكانت المحكمة العميا اإلسرائيمية يوـ الراسا مف رموز )يوليو( 
بيض اد المدنييف  لال في حاالت اسرثنائية العبرية  ممثمة في النيابة العامة  بعدـ اسرخداـ ال وس ور األ

وأحيطت رمؾ الحاالت بالسرية الرامة ولـ يرح لممدايف أو لمجممور اإلطالع اميما  وهو ما يبقي الباب 
مشرًاا مف الناحية العممية السرخداـ ال وس ور األبيض في المناطؽ المأهولة في المسرقبؿ  لكف هذع المرة 

ورذكر المنظمات بأف ال س ور األبيض هو ابارة اف مكوف  ئية لسرائيمية.بموافقة مف أامي هيئة قاا
كيميائي قابؿ لالشرعاؿ  يرسبب في حروؽ كيميائية مف الدرجة الثانية والثالثة حيف مالمسرع لمجمد. كما أنع 

ة قد يشكؿ رمديًدا خطيًرا امي حياة المدنييف حيث ي دي للي لصابات خطيرة  كما لنما رحروي مركبات سام
 ر دي للي حاالت الوفاة حيف مالمسرع لمجمد أو لدى اسرنشاقع أو ابرالاع.
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 30/7/5023، القدس العربي، لندن
 

 " لمت كد من ييودية المياجرينDNAتجري فحص " "إسرائيلمعاريف: " 42
اء بنياميف نرنياهو  أنع رـ لجر  اإلسرائيميةااررؼ مكرب رئيس الحكومة  :غساف حالوةررجمة  –راـ اا 
ثبات أنمـ مف ابناء أب وأـ يمودييف.DNAفحص "  " لمعديد مف المماجريف الجدد "لمرأكد مف يموديرمـ" وا 

وقالت صحي ة "معاريؼ" الري اوردت الخبر في اددها الصادر اليـو  بأف المواوع أثير في أاقاب نشرها 
  لسرائيؿ لليكيرسوف" بطمب هجرة خبٍرًا اف رقدـ يمودية رقطف في مدينة بطربسبورغ الروسية رداي "ماشع ي

( قبؿ الموافقة امي طمبما  فرد والدها امي هذا الطمب DNAحيث فوجئت بأف اميما لجراء هذا ال حص )
بالقوؿ: "انع طمب انصري  ال يمكف طمب أمٍر كمذا  لبنري ررارات في بيت يمودي ورمقت طواؿ حيارما 

بر في األوساط اإلاالمية اإلسرائيمية  حاوؿ مكرب رئيس وفي أاقاب رداوؿ هذا الخ الرعاليـ اليمودية".
الحكومة الرخ يؼ مف ذلؾ بالقوؿ: "اف الحديث ال يدور اف فحص يمودية المماجريف  بؿ مف اجؿ فحص 

وامقت وزارة الخارجية اإلسرائيمية امي الحادثة بقولما: "لف قانوف العودة  العالقة العائمية ما طالبي المجرة".
 ( هو لحز".DNA  واميع فقف لجراء فحص )لسرائيؿ لليةوالد المربنيف بالمجرة يريح حري ل

 30/7/5023، القدس، القدس
 

 وريونغمن بناء مسجد بمطار بن تيارات دينية ييودية تحذر سمطة المطارات  45
ابة حذرت ريارات دينية يمودية مرشددة سمطة المطارات اإلسرائيمية مف االسرج: زهير أندراوس -الناصرة 

لمطالب فمسطينيي الداخؿ برخصيص مساحة داخؿ مطار بف غوريوف إلقامة مسجد ي دى فيع الركاب 
والمسافروف المسمموف صموارمـ بحرية  دوف االاطرار لمصالة في ممرات المطار المكدسة بالمسافريف 

ييف في الدولة العبرية وااربرت لذااة القناة السابعة اإلسرائيمية هذع الخطوة محاولة مف ال مسطين اليمود.
 لمحصوؿ امي اارراؼ بمـ داخؿ واحدة مف أهـ الم سسات الري رمثؿ الدولة اإلسرائيمية.

وأشارت اإلذااة للي أف نشطاء يمينييف يسرعدوف لرنظيـ مظاهرات احرجاجية في حالة اسرجابة لدارة 
ر بالذكر أف أزمة مسجد مطار المطار  ورخصيص مساحة ثابرة ألداء الصموات اإلسالمية. هذا ومف الجدي

بف غوريوف  رصدرت األجندة اندما رقدـ الناشط السياسي ال مسطيني أمير ااصي بطمب للي مدير ااـ 
سمطة المطارات كوبي مور  لرخصيص مساحة ثابرة أو غرفة داخؿ مطار بف غوريوف إلقامة الصالة امي 

. ا  الطمب الذي رقدـ بع ااصي  لكنما أرجأرع للي ولـ ررفض لدارة مطار بف غوريوف  مف جانبم مدار اليـو
في مطار بف غوريوف  وأشارت في بياف رسمي اممرع امي وسائؿ  0حيف االنرماء مف مشروع بناء صالة 

اإلاالـ العبرية للي احرماؿ رخصيص غرفة جانبية لصالة المسمميف  لر ادى مشمد ال مسطينييف مف ارب 
 المطار  وممرارع المخرم ة  امي حد قوؿ البياف. الذيف ي دوف الصالة في ردهات 48

 30/7/5023، القدس العربي، لندن
 

 بدون طيار تستيدف سيارة في سيناء إسرائيمية طائرة 43
لـ رحمؽ طائرة صميونية فوؽ األجواء المصرية وفوؽ سيناء  2978منذ ار اقية كامب دي يد ااـ : المجد

ف طيار فوؽ سيناء واسرمدافما سيارة ومقرؿ أربعة مف اناصر بالذات  فقد سجؿ رحميؽ طائرة صميونية بدو 
الجمااات اإلسالمية  كسابقة فريدة في اسرمداؼ ومرابعة العناصر اإلسالمية الري رشكؿ رمديد امي امف 
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الكياف امي حد زاممـ. ف ي العاـ المااي قامت طائرة صميونية باسرمداؼ وقصؼ دراجة نارية نقال اف 
رية لكف األمر بدا يكرن ع الحموض مف حيث االسرمداؼ وادـ رأكيد االسرمداؼ هؿ مف صحي ة الوفد المص

 طائرة أـ ان جار داخمي في حينما.
لكف الس اؿ الذي يطرح ن سع في االسرمداؼ الجديد هؿ رـ االسرمداؼ برنسيؽ مصري أـ أف القوات 

يناء  وهؿ سنشمد امميات أخرى المصرية أاطت الاوء األخار لمكياف باسرمداؼ "اإلرهاب" في شماؿ س
ربما لعناصر الموساد مف اغرياؿ وخطؼ لمعناصر اإلسالمية "المرشددة" الري رداي دولة الكياف أنما رشكؿ 

 رمديد امي أمنما  ربما األياـ القادمة ك يمة إليااح الصورة.
فمذا الحدث ربما اف كانت االفررااات السابقة صحيحة واف الكياف حصؿ امي الاوء األخار في سيناء 

يولد نوع مف ردود األفعاؿ االنرقامية لمجمااات المنرشرة في سيناء وسردخؿ دولة الكياف صراع جديد ربما 
يكوف كالجنوب المبناني لكف بطابا أخر يكرن ع الرشدد والحموض وادـ االناباط في ردات ال عؿ  وسر رح 

 جبمة جديدة ر رؽ امف الكياف.
 59/7/5023، المجد االمني

 
 : التنسيق األمني مع السمطة يحول دون حدوث انتفاضةىرئيلعاموس  44

قاؿ الخبير العسكري الصميوني ااموس هرئيؿ لف السنريف األخيرريف كانرا األكثر هدوءًا مف : الناصرة
  بعد أف خبت االنر ااة منرصؼ العقد 2967الناحية األمنية في الا ة الحربية منذ حرب األياـ السرة 

 لجممة مف األسباب أهمما الرنسيؽ األمني ما السمطة. المااي

وأااؼ "هارئيؿ" في مقابمة ما القناة العبرية: هناؾ رعميمات ثابرة لممقاوميف باسرمرار الك اح العنيؼ اد 
االحرالؿ في كؿ مناسبة  غير أف الاحط القوي الذي يمارسع الجيش الصيوني والسمطة امي نحو منسؽ 

خيرة شؿ معظـ نشاط الذراع العسكري لحماس  فمنذ ادة سنوات ليس لما رئيس في السنوات الست األ
 لمذراع العسكري في الا ة  ألف كؿ ناشط يبرز يعرقؿ فورا مف الجانبيف.

 59/7/5023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 طالب باإلفراج عن كل األسرى كاستحقاق لمسالم العادليقراقع  45
سرى والمحػرريف ايسػي قراقػا أننػا نطالػب بػاإلفراج اػف كػؿ أسػرانا بالسػجوف بمػا قاؿ وزير ش وف األ :راـ اا

والقادة والنواب  واف بداية الم اواات باإلفراج اف قدامي األسرى هي  فوكبار السفيمـ األسيرات والمراي 
نماء معانارمـ.  خطوة لرحريؾ ممؼ األسرى وا 

صػداقية لسػالـ اػادؿ مػا الشػعب ال مسػطيني فػقف أنػع لذا ممكػت لسػرائيؿ الم أمػسوأشار في رصػريح صػح ي 
اميمػػػا أف رسػػػرجيب لطمبنػػػا بقنمػػػاء معانػػػاة لالؼ األسػػػرى القػػػابعيف بالسػػػجوف واف اإلفػػػراج اػػػف األسػػػرى يعػػػزز 

 ويعمؽ أي سالـ اادؿ بالمنطقة.
نػواب حالة أسيرة فمسطينية وامي رأسمـ اميدة األسيرات لينا جربوني  وهناؾ قادة و  24وقاؿ قراقا أف هناؾ 

وامي رأسمـ مرواف البرغوثي واحمد سعدات وهناؾ مئات المراي والمعػاقيف وكبػار السػف وامػي رأسػمـ فػ اد 
الشوبكي وامر اكاوي وغيرهـ  وهناؾ لدارييف وأط اؿ وهذا ال يمكف أف ننساع أو نق ز انع في ظؿ اسرمرار 

 المعاناة المرواصمة لمـ.
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اج اػػػف الحػػػاالت المراػػػية الخطيػػػرة بالسػػػجوف خاصػػػة المصػػػابيف وقػػػاؿ قراقػػػا "اننػػػا نبػػػذؿ جمػػػدا كبيػػػرا لإلفػػػر 
 بالسرطاف واألوراـ والمعاقيف والمصابيف باألمراض الصعبة".

وقاؿ "اف اإلفػراج اػف قػدامي األسػرى هػو اسػرحقاؽ سياسػي لػـ رمرػـز بػع لسػرائيؿ فػي ار اقيػة شػـر الشػيخ اػاـ 
وا قبؿ لنشاء السمطة الوطنية ال مسطينية فػي والري نصت امي لطالؽ سراح كافة األسرى الذيف اارقم 2999

4/5/2994." 
30/7/5023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 بسبب عجز والدييا عن عالجيامن مخيم اليرموك : وفاة طفمة فمسطينية مخيم عين الحموة 46

ة فػي سػوريمػف مخػيـ اليرمػوؾ ب عػؿ الحػرب الػدائرة واائمرع  محمد الدوخي: نزح ال مسطيني صيدا ػ رأفت نعيـ
رمجأ اليما  مػف دوف أبسػط مقومػات الحيػاة  في لبناف سوى خيمة في مخيـ ايف الحموةفمـ رجد العائمة أمامما 

الكريمػػة والشػػروط الصػػحية  مػػا جعػػؿ أط ػػاؿ محمػػد الػػدوخي فريسػػة سػػممة لمجػػراثيـ واألوبئػػة الرػػي سػػرااف مػػا 
والداها اػاجزيف اػف رقػديـ جراػة دواء لمػا وهػي فركت بط مرع الرايعة "راال" ابنة الثمانية أشمر  بينما وقؼ 

 رحرار بيف أيديمما.
مخيـ حيث كانت رقػيـ مػا أسػررما أصػيبت رػاال بعػارض الفي لحدى خيـ اإليواء في مجما بدر لمنازحيف في 

لسػػماؿ ورقيػػوء وارر ػػاع فػػي درجػػات الحػػرارة الزمرمػػا أليػػاـ ونقمػػت مسػػاء األحػػد للػػي مسرشػػ ي صػػيدا الحكػػومي 
 ياة فجرًا.وفارقت الح

30/7/5023المستقبل، بيروت،   

 
 شفا عمرو من تيمة محاولة قتل جندي إسرائيمي ن فيفمسطينييتبرأ  حيفا فيالمحكمة المركزية  47

يوـ االثنيف  ال مسطينييف السبعة  برأت المحكمة المركزية اإلسرائيمية في حي ا ظمر :القدس دوت كوـ -حي ا 
يني مف رممة محاولة قرؿ الجندي اإلسرائيمي "ناراف زادة" مرركب مجزرة مف مدينة ش ا امرو بالداخؿ ال مسط

فمسػطينييف  ووجمػت ارمامػات لخمسػة مػنمـ بػػرمـ أربعػػة وراح اػحيرما  1335شػ ا امػرو الرػي وقعػت بالعػاـ 
 القرؿ غير العمد  واثنيف برمـ الرخريب العمد رحت ظروؼ خطرة.

اب والقػػوى الوطنيػػة رظػاهروا أمػػاـ المحكمػػة المركزيػػة فػػي وكػاف المئػػات مػػف أهػػالي شػػ ا امػرو وناشػػطي األحػػز 
مدينة حي ا قبؿ صدور األحكاـ  وذلؾ احرجاجا امي اسرمرار محاكمة مرممي ش ا امرو برممة محاولػة قرػؿ 

 امرو. اإلرهابي  نراف زادة  مرركب مجزرة ش ا
لػػؾ احرجاجػػا امػػي مواصػػمة ورجػػدر اإلشػػارة للػػي أف مدينػػة شػػ ا امػػرو شػػمدت اليػػـو لاػػرابا اامػػا وشػػامال  وذ

  محاكمة المرمميف السبعة مف أبناء المدينة.
59/7/5023القدس، القدس،   

 
 حول األسرى القدامى إلى رىائن سياسيين االحتاللمؤسسة التضامن:  48

قالػػت م سسػػة الراػػامف لحقػػوؽ اإلنسػػاف لّف الحكومػػات اإلسػػرائيمية المرعاقبػػة حّولػػت األسػػرى : الاػػ ة الحربيػػة
 ف القدامي للي مجرد رهائف سياسييف.ال مسطينيي
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وأواح الباحث فػي الراػامف أحمػد البيرػاوي أّف االحػرالؿ كػاف وال يػزاؿ يسػرخدـ مسػألة اإلفػراج اػف األسػرى 
القػػدامي كورقػػة اػػحط يشػػمرها فػػي وجػػع السػػمطة ال مسػػطينية خػػالؿ جػػوالت الم اواػػات الرػػي اسػػرمرت طػػوؿ 

 العقديف المااييف.
يث اإلسرائيمي األخير اف قرب اإلفراج اف ادد مف األسرى القدامي كخطوة رح يزية وذكر البيراوي أّف الحد

لمسمطة ال مسطينية لدفعما بقبوؿ العودة لمم اواات المباشرة  يػدلؿ امػي أّف االحػرالؿ يحرجػز هػ الء األسػرى 
 ألغراض سياسية بحرع ليس لما االقة بأّي بعد أمني.

30/7/5023السبيل، عمان،   
 

 لغزة عبر معبر رفح بناءدخول مواد  ينفيطيني مسؤول فمس 49
  أف ركػػوف السػػمطات المصػػرية  نقمػػت االثنػػيف يػػوـ ن ػػي مصػػدر أمنػػي فمسػػطيني فػػي معبػػر رفػػح البػػري  :غػػزة

 موادًا لنشائية لصالح مشاريا اإلامار القطرية في قطاع غزة.
" أنػػع منػذ بدايػة األسػبوع ا أيػػة  لدخػاؿلجػاري  لػـ يػرـ وأواػح المصػدر فػي رصػريح خػاص لػػ القػدس دوت كػـو

 مواد لنشائية لممشاريا القطرية أو غيرها"  الفًرا للي وجود رنسيؽ إلدخاؿ بعض المواد بكميات محػدودة جػدًا.
وكػػاف نقيػػب المقػػاوليف ال مسػػطينييف نبيػػؿ أبػػو معيمػػؽ  أامػػف اػػف دخػػوؿ كميػػات مػػف المػػواد اإلنشػػائية لصػػالح 

 المشاريا القطرية.
شاحنة للي قطاع غػزة   013  اامنت يوـ االثنيف فرح معبر كـر أبو سالـ  إلدخاؿ وكانت سمطات االحرالؿ

حيث قاؿ رئػيس لجنػة رنسػيؽ لدخػاؿ الباػائا لمقطػاع رائػد فرػوح فػي رصػريٍح بػأف "الشػاحنات المقػرر لدخالمػا 
شػػاحنة محممػػة بالحصػػمة  13سػػركوف مخصصػػة لقطػػااي الزرااػػة المواصػػالت والمسػػاادات  ومػػف اػػمنما 

 الخاص  وكميات مف األسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريا الدولية". لمقطاع
59/7/5023القدس، القدس،   

 
 في الضفة ويطمق سراح أسيرين مقدسيين فمسطينياً  25عتقل ياالحتالل  50

فمسػػػطينيًا وأفرجػػػت اػػػف أسػػػيريف فػػػي الاػػػ ة  21اارقمػػػت قػػػوات االحػػػرالؿ اإلسػػػرائيمي أمػػػس  :راـ اا - غػػػزة
 ربية.الح

وذكر المرحدث باسـ المجنة الشعبية لمقاومة جػدار ال صػؿ العنصػري اإلسػرائيمي واالسػريطاف اليمػودي محمػد 
فػي مخػيـ العػروب لالجئػيف ال مسػطينييف وبمػدة بيػت أمػر فمسػطينييف  22 اوض  أف قوات االحػرالؿ اارقمػت
ت االحػرالؿ اارقمػت شػاب بعػدما وقػاؿ مصػدر أمنػي فمسػطيني لف قػواؿ. شماؿ الخميؿ وبمدة لذنا غػرب الخميػ

اقرحمػػت وفرشػػت منػػزؿ والػػدع فػػي بمػػدة رقػػوع شػػرؽ بيػػت لحػػـ  كمػػا اارقمػػت شػػابًا لخػػر فػػي بمػػدة العيسػػوية شػػرؽ 
 القدس.

اامػػًا(  ووائػػؿ  01فػػي غاػػوف ذلػػؾ  أفرجػػت سػػمطات االحػػرالؿ  اػػف األسػػيريف نظػػاـ رشػػدي ابػػد الحػػافظ )
مواف جنوبي القدس بعد احرجازهما لمدة ااميف ونصػؼ العػاـ اامًا( مف أهالي بمدة س 00ابدال راح الرجبي )

 برممري حيازة السالح  والرخطيط لمقياـ بعممية فدائية.
30/7/5023، أبو ظبي، داالتحا  

 
 ون بعودتيم إلى بيت لحمبيطال الميدغزة: مبعدو كنسية  52
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دراج اقػػد مبعػػدو كنيسػػة الممػػد وق ػػة خاصػػة لممطالبػػة بحقمػػـ بػػالعو : ن ػػوذ البكػػري -غػػزة  دة للػػي بيػػت لحػػـ وا 
قاػػػيرمـ امػػػي جػػػدوؿ اسػػػرئناؼ الم اواػػػات وألقػػػي خاللمػػػا المبعػػػد فممػػػي كنعػػػاف النػػػاطؽ اإلاالمػػػي لمبعػػػدي 
كنيسة الممػد كممػة أكػد خاللمػا أنػع منػذ أكثػر مػف اشػر سػنوات رمػت المطالبػة بر عيػؿ القاػية وطرحمػا امػي 

 1335جدوى بالرغـ مػف لبالغمػـ فػي العػاـ طاولة الم اواات للي جانب قاية األسرى القدامي ولكف دوف 
مف الرئيس محمود اباس بوجود موافقة مف االحرالؿ امػي اػودة المبعػديف لال أف االحػرالؿ رراجػا اػف ذلػؾ 

 وبعد ذلؾ روق ت الم اواات بسبب الرعنت اإلسرائيمي.
رمـ مػف زيػاررمـ فػي ااما وفي ظؿ منا االحرالؿ لعػائال 21كنعاف لنع ما رواصؿ معاناة المبعديف منذ  وقاؿ

غػػػزة وفػػػي ظػػػؿ المصػػػير المجمػػػوؿ لقاػػػيرمـ فانػػػع يرطمػػػب مػػػف القيػػػادة ال مسػػػطينية اػػػدـ الموافقػػػة امػػػي اػػػودة 
الم اواات لال بعودة المبعديف مف كنيسة الممد للي غػزة والػدوؿ األوروبيػة للػي مكػاف سػكناهـ فػي بيػت لحػـ 

لمناسػػبة شػػمر رماػػاف ابػػر معبػػر بيػػت حػػانوف  مػػا اػػرورة العمػػؿ ال ػػوري لرػػأميف زيػػارات لعػػائالت المبعػػديف
 شماؿ غزة امي أف يرـ ر عيؿ قاية المبعديف في كافة المحافؿ الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية.

30/7/5023الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 عمى عمال األنفاق بعد توقفيم عن العمل بالظيورمشاكل صحية بدأت غزة:  55
يػػد مػػف الشػػباف الػػذيف اممػػوا فػػي أن ػػاؽ الرمريػػب  مػػف ظمػػور ور شػػي أنػػواع اػػدة مػػف يشػػكو العد محمػػد الجمػػؿ:

 األمراض والمشاكؿ الصحية  خاصة الجمدية والصدرية.
وبدأت رمؾ المشاكؿ بالظمور بشكؿ جمي بعػد روقػؼ معظػـ الشػباف اػف العمػؿ  واػودرمـ لمراحػة مجػددًا  فػي 

 األمنية المصرية األخيرة. أاقاب روقؼ غالبية األن اؽ اف العمؿ جراء الحممة
ويشػػػكو الشػػػباف مػػػف السػػػعاؿ واػػػيؽ الرػػػن س  بينمػػػا رنحصػػػر شػػػكوى لخػػػريف فػػػي ظمػػػور ط ػػػح جمػػػدي امػػػي 

وروجػع اػدد  أجسادهـ  وجممـ بدأوا بالمجوء للي المراكز الطبية المنرشرة في مخرمؼ أنحاء المحافظة لمعػالج.
.  مف الشباب العامميف للي األطباء لرمقي العالج الالـز

أف يرزايػػػد رػػػأثير ذلػػؾ مسػػػرقباًل  واف ررطػػػور بعػػض المشػػػاكؿ الصػػػحية امػػي نحػػػو أكبػػػر   احػػػد األطبػػاء وروقػػا
ناصحًا الشباف العػامميف رحػت األرض  بالصػعود للػي سػطحما باسػرمرار السرنشػاؽ هػواء نقػي  والروقػؼ اػف 

 رعاطي الحبوب المخدرة.
30/7/5023األيام، رام اهلل،   

 

 توزيع شيادات "التخابر مع حماس" تضامنًا مع مرسيب يقومون" فيسبوكال"ناشطون عمى  53
طات المصػػرية  قرارهػػا بحػػبس الػػرئيس المصػػري د.محمػػد مرسػػي  ممػػا أف أامنػػت السػػ: أحمػػد المبابيػػدي - غػػزة

برممػػة الرخػػابر مػػا حركػػة "حمػػاس"  حرػػي بػػادر ناشػػطوف امػػي موقػػا الرواصػػؿ االجرمػػااي فيسػػبوؾ  بروزيػػا 
مػػة مسػػػاندة لشػػراية الػػرئيس مرسػػي  أطمقػػوا اميمػػػا اسػػـ "حممػػة مرخػػابروف مػػػا شػػمادات "مرخػػابر"  اػػمف حم

"حمػػاس"  فػػي رمكػػـ وااػػح امػػي هػػذع الرممػػة الرػػي امػػؽ اميمػػا مراقبػػوف وسياسػػيوف بأنمػػا الرممػػة األغػػرب فػػي 
 راريخ القااء العربي  لذ أف هذع الرممة هي المعموؿ بما فقط في لسرائيؿ.

د.وائػػؿ قنػػديؿ  ااربػػر هػػذع الرممػػة دليػػؿ امػػي انحطػػاط السػػمطة المنقمبػػة فالكارػػب والمحمػػؿ السياسػػي المصػػري 
بمثابػة وسػاـ  هػو امي الشراية والري بارت رحكـ مصر في هذع األياـ  مبينًا أف الرواصؿ ما حركة "حماس"

 شرؼ.
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وررامف الشمادة الري ارفت انرشػارا واسػعا بػيف م يػدي الشػراية  ومحبػي حركػة حمػاس  فػي الدولػة العربيػة 
وخاصػػػة فػػػي مصػػػر  ابػػػارة "رشػػػمد حممػػػة مرخػػػابروف مػػػا "حمػػػاس" بػػػأف المرخػػػابر/ة )االسػػػـ( قػػػد اجرػػػاز كػػػؿ 
المػ هالت الراػػامنية ونشػر فكػػرة الحممػػة  ولػذلؾ قررنػػا منحػػع صػ ة: مرخػػابر حمسػػاوي  شػاكريف لػػع مشػػاركرع 

 ال اامة والنموذجية".
يف  األوؿ باسـ "األميف العاـ لمرخابروف ما كما اخرار القائموف امي الحممة أف رحمؿ الشمادات روقيعيف اثن

"حماس"  د. محمد مرسي"  والثاني اف لدارة الحممة  كمػا رحمػؿ شػعار حركػة المقاومػة اإلسػالمية "حمػاس"  
 وصورة الحاصؿ امي الشمادة.

30/7/5023فمسطين أون الين،   
 

 "الفصل العنصري في األراضي الفمسطينية.. وراء االحتالل ماصدور كتاب: " 54
 ارض: ابداا ميزر -رأليؼ: فيرجينيا ريمي 

يعػػايف هػػذا الكرػػاب ثالثػػة ظػػروؼ معقّػػدة رحاػػر امػػي نحػػو منػػرظـ فػػي النقاشػػات والدراسػػات المعاصػػرة حػػوؿ 
بحّؽ ال مسطينييف في األرااي المحرّمة وهي: االحرالؿ  االسرعمار  وال صؿ العنصرّي  ” لسرائيؿ“ممارسات 

 . ”لسرائيؿ“ما في القانوف الدولّي رنطبؽ بشكؿ صحيح امي سياسات وينظر في ما لذا كانت معاني
في األرااي ال مسطينّية رنطبؽ ما شػكؿ ” اإلسرائيمّية“رقّدـ الكاربة أدّلة قاطعة ال رقبؿ الشّؾ امي أّف اإلدارة 

 راػػما ويربػّيف مػػف خػالؿ رحميممػػا أّف هػذع الممارسػػات هػي سياسػػات مرعّمػدة ي .االسػرعمار وال صػؿ العنصػػريّ 
 .امي السكاف المدنييف ال مسطينّييف بشكؿ سافر” اإلسرائيميّ “الكياف 

لةرااػػػػػي ” اإلسػػػػػرائيمي“وركشػػػػػؼ النرػػػػػائج  الرػػػػػي روّصػػػػػمت لليمػػػػػا الكاربػػػػػة  ال قانونّيػػػػػة وال شػػػػػراّية االحػػػػػرالؿ 
لقػػػيـ ال مسػػػطينّية  كمػػػا ربػػػّيف مسػػػ ولية المجرمػػػا الػػػدولّي بأكممػػػع اػػػف الممارسػػػات الرػػػي رعربػػػر مرناقاػػػة مػػػا ا

األصػػمّية لمنظػػاـ القػػانونّي الػػدولّي  ورحػػّث المجرمػػا الػػدولّي امػػي الرحػػّرؾ والوقػػوؼ فػػي وجػػع هػػذع االنرماكػػات 
 ".اإلسرائيمّية"

30/7/5023الخميج، الشارقة،   
 

 تفرج عن األساير األردني عياش "إسرائيل" 55
ردنػي الحػاج اطػا ايػاش أفرجت سمطات االحػرالؿ االسػرائيمي أمػس اػف األسػير اال: حمداف الحاج - اماف

الػػذي اارمقرػػع االجمػػزة االمنيػػة االسػػرائيمية أثنػػاء اودرػػع الػػي بيرػػع فػػي الم ػػرؽ وبعػػد انرمػػاء زيػػارة اارياديػػة للػػي 
وكانػػت محكمػػة سػػالـ العسػػكرية الرابعػػة لالحػػرالؿ  بمدرػػع رافػػات بمحافظػػة سػػم يت فػػي الاػػ ة الحربيػػة المحرمػػة.

ألػػؼ شػػيكؿ  03شػػمور وغرامػػة مقػػدارها  4ايػػاش  بالسػػجف  أيػػار المااػػي امػػي 03اإلسػػرائيمي  حكمػػت فػػي 
 «.رقديـ خدمات لحركة حماس»برممة 

ويعمؿ اياش مديرًا لمعالقات العامة وش وف المحسنيف بجمعية المركز اإلسالمي الخيرية في مدينة الم رؽ.  
داريا في وزارة الرربية والرعميـ.  وكاف قد امؿ لثالثة اقود معمما وا 

 30/7/5023، نالدستور، عم ا
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شدد نائب األمػيف العػاـ لػػ "حػزب اا" الشػيخ نعػيـ قاسػـ امػي أف "المقاومػة واحػدة فػي لبنػاف وفمسػطيف راريخػًا 
اػػد العػػدو اإلسػػرائيمي"   حااػػرًا ومسػػرقباًل كمػػا أف ال انػػواف مػػذهبي لمػػا أكػػاف سػػنيًا أو شػػيعيًا لنمػػا مقاومػػة

 معربرًا أف "المقاومة هي المقياس لصحة المواقؼ فكؿ موقؼ ادها هو باطٌؿ وخاطئ".
مف جمة أخرى  اشار للي أف "الحرب الناامة هدفما حرؼ البوصمة ورحيير رعري ات العدو"  مشددًا امي أف 

ال حؿ سياسي أماـ محرؿ يرفا السالح "المقاومة مسار يأخذنا للي النصر بقذف اا وهي الحؿ في فمسطيف ف
 لرشريا احراللع ومظمـو وحيد".

واّمؽ قاسـ امي القرار األوروبي بقدراج الجناح العسكري لػ "حزب اا" امي قائمة اإلرهاب بالقوؿ "رعالوا ما 
 اإلسرائيمييف للي الميداف فرعمموا بمزائـ اإلسرائيمي".

30/7/5023، السفير، بيروت  
 

 الموقف المصري من القضية الفمسطينية ثابت ودائممنصور:  مستشار عدلي 
قاـ الرئيس ال مسطيني محمود اباس أمس بزيارة قصيرة للي القاهرة أجرى  :)االرحاد( -القاهرة  راـ اا 

خاللما مباحثات ما الرئيس المصري االنرقالي ادلي منصور ونائبع لمش وف الدولية محمد البراداي وادد 
ف المصرييف بشأف قاايا ذات اهرماـ مشررؾ  خاصة ممؼ المصالحة الوطنية ال مسطينية مف المس ولي

 برااية مصر. 
وذكرت الرئاسة المصرية أف منصور أكد لعباس داـ مصر لقياـ الدولة ال مسطينية المسرقمة وااصمرما 

دانرما بناء المسروطنات اإلسرائيمية في األرااي ال مسطينية  وداورما  الشعب ال مسطيني للي القدس  وا 
 لرصالح والركارؼ مف أجؿ بناء المسرقبؿ.

لف الموقؼ المصري مف القاية ال مسطينية ثابت ودائـ  »وقاؿ مسرشار منصور اإلاالمي أحمد المسمماني 
وهو داـ القاية ال مسطينية والشعب ال مسطيني إلقامة دولة فمسطينية مسرقمة ااصمرما القدس الشريؼ 

 «.ت الدولية  وقد أكدع منصور لعباسطبقًا لمقرارا
وداا للي الر ريؽ بيف الموقؼ السياسي المصري رجاع القاية ال مسطينية وأي رحقيقات رجري ما أفراد مف 

أو غيرهـ في مصر. وأااؼ أف بالدع رديف بكؿ قوة أي بناء لممسرعمرات اإلسرائيمية امي « حماس»حركة 
 حيير الحقائؽ امي األرض فيما.األرااي ال مسطينية أو أي محاوالت لر

وأواح أف مباحثات اباس ما منصور والبراداي ووزير الخارجية المصري نبيؿ فممي ورئيس المخابرات 
العامة المصرية رناولت رأكيد مصر لمشعب ال مسطيني مف دوف ر رقة بيف أي فصيؿ  وبذلما الجمود كافة 

ء الدولة ال مسطينية  ورأكيدها أنع يسر يد مف الوقيعة بيف الالزمة لرحقيؽ المصالحة ال مسطينية مف أجؿ بنا
أو ال صائؿ ال مسطينية أو االنقساـ بيف قطاع غزة والا ة  لال األطراؼ « حماس»و« فرح»حركري 

 الخارجية األخرى.
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 أدلة إدانة حماس باإلرىاب في مصر منصور سمم عباس: "الدستور المصرية" 
رصريح خاص لمدسرور  بأف السمطة ال مسطينية وامي رأسما الرئيس  فيأكد مصدر سيادي : حمود كماؿم

مازف قاموا برسميـ أدلة ورقارير ورقية مكروبة  حوؿ نشاط حركة حماس  ال مسطيني محمود اباس أبو
 شبع جزيرة سيناء. فيوخاصة ذرااما العسكرية؛ كرائب از الديف القساـ 
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أف هذع الرقارير رشير للي أف كرائب القساـ قدمت داًما لمرئيس السابؽ محمد مرسي وأواح المصدر  
وأنصارع المعرصميف في رابعة  باإلاافة للي مجمواة مف أسماء بعض قادة كرائب از الديف القساـ الذراع 

 لقومياسيناء  مف أجؿ ارب األمف  فياألاماؿ اإلرهابية ما الجمادييف  فيالعسكرية لحماس  مرورطة 
  ولف يرواني اف المصري القوميمازف يممع مصمحة األمف  وأفاد المصدر أيًاا  أف الرئيس أبو .المصري

 لبالغ الجمات المخرصة بأي معمومات رمـ األمف القومي المصري.
 //الدستور، مصر، 

 
 تست نف ىدم األنفاق في قطاع غزة المصريةالسمطات  

أن ت قوات األمف المصرية  منذ يوميف حممرما لمدـ األن اؽ الحدودية اسر: خاص القدس دوت كوـ -غزة
وأفادت مصادر أمنية بحكومة حماس  لػ القدس دوت كـو  أف "الحممة  المنرشرة بيف مصر وقطاع غزة.

روق ت م خرا ادة أياـ ومف ثـ اسر ن ت منذ يوميف  مبينًة أنما ليست بذات الزخـ الذي بدأت فيع منذ اشرداد 
 أن اؽ فقط. وأواحت المصادر أنع خالؿ اليوميف المااييف رـ هدـ  زمة السياسية في مصر".األ

 //القدس، القدس، 
 

 أكثر وقاحة يجعل الكيان اإلسرائيم الفمسطينيإيران: االنقسام  
فمسطيف محور "رأى وزير الخارجية اإليراني امي أكبر صالحي  أمس  في كممة أماـ ممرقي : )وكاالت(

الخالفات بيف ال صائؿ ال مسطينية قد جعمت الكياف "الدولي المنعقد في طمراف  أف  "وحدة العالـ اإلسالمي
 ."الصميوني أكثر وقاحة في رن يذ قرارارع الاللنسانية

  وأف "الوحدة الوطنية امي أساس حقوؽ الشعب ال مسطيني المشرواة الري ال رربدؿ"وأمؿ صالحي رحقيؽ 
  وااربر أف القاية ال مسطينية هي المشكمة اإلقميمية "ناالمـ للي العدو األساسي“ف يوجع ال مسطينيو 

والدولية األهـ غير المحمولة بسبب المعايير المزدوجة لممجرما الدولي رجاع الحقوؽ المشرواة لمشعب 
 . "ال مسطيني المظموـ

 //الخميج، الشارقة،  
 
 ألف وجبة سحور لممعتكفين في "األقصى" ترصد اإلماراتية"  الخيرية"ىيئة األعمال  

ألؼ وجبة سحور  محمد بالص: أامنت هيئة األاماؿ الخيرية اإلمارارية  أمس  اف رصد  -جنيف 
 لممعرك يف في المسجد األقصي المبارؾ.

مف شمر  وذكر مدير مكرب الميئة في الا ة الحربية  لبراهيـ راشد  أف أطقـ الميئة وما بدء العشر األواخر
 رمااف المبارؾ  بدأت برقديـ لالؼ الوجبات لممعرك يف في المسجد األقصي المبارؾ بمدينة القدس المحرمة.

 //األيام، رام اهلل، 
 
 «خيارات صعبة»لكنيا تنطوي عمى  "واعدة" المفاوضاتأوباما:  

ؾ اوباما أمس باسرئناؼ رحب الرئيس االميركي بارا: وكاالت األنباء -واشنطف  -فمسطيف المحرمة 
« خيارات صعبة»  لكنع حذر اياا مف «واادة»م اواات السالـ االسرائيمية ال مسطينية معربرا انما لحظة 

 رنرظر الطرفيف.
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االكثر صعوبة ال يزاؿ امامنا في هذع الم اواات  ولمؿ اف يدخؿ االسرائيميوف »وقاؿ اوباما في بياف اف 
ومف المروقا أف ركوف محادثات السالـ «. حسف نية ورصميـ واهرماـ كبيروال مسطينيوف هذع المحادثات ب

المباشرة بيف االسرائيمييف وال مسطينييف قد اسر ن ت مساء أمس االثنيف في واشنطف لممرة االولي منذ ثالثة 
 ااواـ.

ني محمود ألف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نرنياهو والرئيس ال مسطي« سعادرع»واارب اوباما اف 
انما خطوة واادة الي »اباس وافقا امي اسرئناؼ الرحاور وارساؿ م اوايف الي واشنطف. وقاؿ اوباما 

وقاؿ «. االماـ حري واف كاف االمر سيرطمب امال شاقا وانع سيرررب ارخاذ خيارات صعبة في المسرقبؿ
ررة الم اواات بمدؼ الروصؿ الي الواليات المرحدة مسرعدة لداـ )الطرفيف( طيمة ف»الرئيس االميركي اف 

 «.دولريف رعيشاف جنبا الي جنب بسالـ وامف
 //الدستور، عمان، 

 
 ويقر ب ن الميمة ستكون "صعبة" استئناف المفاوضات كيري يكمف مارتن إنديك بإدارة الممف 

األميركي أامف وزير الخارجية األميركي جوف كيري أمس أنع سّمي الس ير : فكرور شمموب -واشنطف
ال مسطينية الري افررحت جمسرما  -السابؽ للي لسرائيؿ ماررف لنديؾ إلدارة ممؼ الم اواات اإلسرائيمية

األولي فجر اليوـ الثالثاء )مساء االثنيف بروقيت واشنطف( بعد اشاء حارع أاااء الوفديف ال مسطيني 
لي ني واسحاؽ ممخو في مبني وزارة  الذي يمثمع صائب اريقات ومحمد شرّية واإلسرائيمي بقيادة رسيبي

 الخارجية األميركية. 
  مف دوف أف ي صح اف جدوؿ األاماؿ الذي يرموها. وحذر «الجمسة األولي رعقد الثالثاء»وقاؿ كيري: لف 
الم راح »وأااؼ بأف «. العممية لف ركوف سممة ومف المروقا أف ركوف الم اواات قاسية»كيري مف أف 

 «.سوية معقولةر«يكمف في البحث اف
ماررف لنديؾ وافؽ امي رسّمـ هذع المممة الحساسة في »وقاؿ كيري في مقر وزارة الخارجية األميركية: لف 

لنديؾ يشاركع »وأااؼ أف «. ال مسطينية -هذا الوقت الحساس كمبعوث خاص لمم اواات اإلسرائيمية
ورابا: «. ؿ للي رسوية كي يكوف السالـ ممكناً اارقادع بأف الجانبيف يظمراف لرادة لمسعي بعقالنية للي الروصّ 

كما أامف «. أامـ أف الم اواات سركوف صعبة ولكني أارؼ أف رداايات ادـ المحاولة سركوف أسوأ»
كيري اف رعييف أحد معاونيع فرانؾ الونسرايف  نائبًا لممبعوث. ولـ يكشؼ الوزير األميركي اف دور 

ائرة االلرباس  بيف مشارؾ حاار امي الطاولة أو حاار في غرفة المبعوث وفريقع  حيث رعّمد رركع في د
 مجاورة لمردخؿ اند المزوـ.

اامًا( بصعوبة المممة الموكمة لليع  غير أنع أارب اف الر ا ؿ بقمكانية الروصؿ  مف جانبع أقر لنديؾ )
ورابا «. ف السالـ ممكفأنا مقرنا منذ أربعيف ااما بأ»للي ار اؽ  وقاؿ لنديؾ وهو يقؼ الي جانب كيري: 

وألنؾ واثؽ بأف ذلؾ ممكف  رفعت الرحدي  في الوقت الذي كانت غالبية »موجما كالمع الي كيري: 
رحقيؽ »ماي ًا أنع يرطما قدمًا لمعمؿ ما الجانبيف مف أجؿ «. االشخاص رعرقد أنؾ رقوـ بمممة مسرحيمة

 «.لي جنب بسالـ وأمفر ية رئيسنا أوباما بحؿ الدولريف المريف رعيشاف جنبًا ل
 //البيان، دبي، 

 
 روسيا ت مل نجاح المفاوضات  
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رشكيؿ لجنة لبحث اإلفراج اف مجمواة مف األسرى ” لسرائيؿ“رحبت روسيا  أمس  بقرار : )يو.بي.لي(
ال مسطينييف  وابرت اف أممما في نجاح الم اواات الري رسراي ما واشنطف بيف الطرفيف ال مسطيني 

 ”.ائيمياإلسر ”و
اإلفراج اف أسرى فمسطينييف ” لسرائيؿ“أف يسااد قرار “وأاربت الخارجية الروسية في بياف اف أممما في 

امي رميئة الظروؼ المناسبة السرئناؼ اممية م اواات مسرقمة امي أساس الشراية الدولية  وفقًا لالر اؽ 
 العاصمة األردنية اّماف  في  المبدئي الذي أامف انع وزير الخارجية األمريكي جوف كيري  في

”. يوليو/رموز
 //الخميج، الشارقة، 

 
 تفاؤل أوروبي إزاء استئناف المفاوضات الفمسطينية "اإلسرائيمية"  

رحب رئيس البرلماف األوروبي ماررف شولرز بالرزاـ الطرفيف ال مسطيني واإلسرائيمي بالم اواات الري : )واـ(
 رجري حاليا بواشنطف.

أااؼ في بياف لف مسروى الم اواات وقدرة وخبرة وزير الخارجية األمريكي جوف كيري يبعثاف امي و 
ف كاف هذا الر ا ؿ قائمًا امي أساس مريف.  الر ا ؿ الحذر وا 

وأكد البياف أف البرلماف األوروبي سيواصؿ رأييدع لكؿ الجمود الري رمدؼ للي الروصؿ للي ار اقية حوؿ 
 ي رنمي جميا الدااوى ور ي بكؿ طموحات الطرفيف. قاايا الواا النمائ

 //الخميج، الشارقة، 
 
 أشيروالفمسطينيين عمى التفاوض لتسعة  "إسرائيل"توافق بين  

أامنت الواليات المرحدة اف االسرائيمييف وال مسطينييف روافقوا امي اجراء م اواات : ا ؼ ب -واشنطف 
 اا سااات مف اسرئناؼ هذع الم اواات المباشرة في واشنطف.لرسعة اشمر امي االقؿ  وذلؾ قبؿ ب

وقالت المرحدثة باسـ وزارة الخارجية االميركية جني ر بساكي: "انما بداية م اواات مباشرة وفؽ جدوؿ زمني 
 لرسعة اشمر امي االقؿ".

 //الحياة، لندن، 
 
 : واشنطن ستكشف سبب فشل المفاوضاتالغد األردنية 

أكد مصدر دبموماسي لػ"الحد" أف وزير الخارجية األميركي جوف كيري رعمد خالؿ : ريد الرشؽرح -اماف 
لقائع الوفد الوزاري العربي في اماف أواسط الشمر الحالي أنع في حاؿ فشؿ الم اواات فقنع سيعمف اف 

يرعدى كما اكد المصدر اف الم اواات سركوف محددة باطار زمني ال  "الطرؼ المس وؿ اف فشمما".
األشمر  واف كيري حث ال مسطينييف والوزراء العرب امي اسرحالؿ فررة وجود الثنائي "اوباما وكيري"  المذيف 

وفي هذا الصدد  يشار الي اف النقطة  يعمالف بشكؿ حثيث اليجاد حؿ لمصراع ال مسطيني االسرائيمي.
شبثوا بع خالؿ زيارة كيري األخيرة  "  وهو ما راألساسية لم مسطينييف هي الر اوض امي اساس" حدود 

مطالبيف برقديـ امانات اميركية بمذا الشأف  اما بخصوص ربادؿ األرااي  فيرى مراقبوف انع "سيكوف 
 ربادال ط ي ا لةرااي ما وجود غطاء اربي لمذا الربادؿ".

 //الغد، عمان، 
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 "ائيلإسر "تدعو األمريكيين لمقاطعة  جل السالم"أصوت ييودي من " 

أقامت منظمة أمريكية رداي "صوت يمودي مف أجؿ السالـ"  مخيمًا صي يًا في : /وكاالت ارب
 جامعات الواليات المرحدة االمريكية  يمدؼ الي رشجيا مقاطعة اسرائيؿ.

" الري ر يد فرض مقاطعة امي المنرجات والم سسات ودات المنظمة الطالب ال ااميف في حركات "
 السرائيمية  لممشاركة في المخيـ الصي ي.االكاديمية ا

وسيسرمر المخيـ الصي ي الذي بدأ أمس األوؿ األحد في والية نيويورؾ  لمدة خمسة أياـ مرواصمة  حيث 
 سيقدـ )المخيـ( برنامج رأهيؿ شامؿ يمدؼ لرطوير حممة مقاطعة اسرائيؿ دوليًا.

ط في جامعات الواليات المرحدة  ورحاوؿ أف يشار للي أف منظمة "الصوت اليمودي مف أجؿ السالـ" رنش
رحدث شرخًا في العالقة بيف لسرائيؿ واليمود األمريكييف  وخمؽ انطباع وكأف هناؾ حالة اسرقطاب في وسط 

 اليمود األمريكييف بشأف لسرائيؿ.
 //، عرب 
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 رفيؽ حبيب
ممػـ منمػػا بموقػؼ القػوات المسػمحة فػي ثػػورة ينػاير. فمػا قيػاـ ثػػورة  األزمػة الحقيقيػة فػي مصػر رػػرربط فػي جػزء

  وبدايػػة امػػد جديػػد يحيػػر طبيعػػة 2951يوليو/رمػػوز  10جديػػدة أصػػبحت القػػوات المسػػمحة رخشػػي نمايػػة ثػػورة 
الدولة المصرية  طبقا لخيارات اامة الناس  مما يحير أياا مػف واػا القػوات المسػمحة  كمػا يحيػر اقيػدرما 

 عا لخيارات الرأي العاـ.العسكرية رب
ينػػاير  سػػقط رأس النظػاـ بعػػد ثمانيػػة اشػػر يومػا  ولػػـ يكػػف هػػذا السػقوط السػػريا لال بسػػبب قمػػؽ  15ف ػي ثػػورة 

قيادة القوات المسمحة امي كياف الدولة. فالقوات المسمحة حمت الثورة  ووق ت امي الحياد بيف الثورة والنظاـ 
ركف بالرالي جزءا مف أهػداؼ الثػورة. ومنػذ البدايػة  كانػت قيػادة القػوات السابؽ  ولـ ركف جزءا مف الثورة  ولـ 

المسمحة رحاوؿ الح اظ امي الدولة القائمة. وكانت الدولة القائمة رعني بالنسبة لقيادة القوات المسمحة طبيعة 
 لثورة.الدولة وسياسارما الرئيسية وسياسارما الخارجية  وأياا النظاـ السياسي الذي كاف قائما قبؿ ا

ومنػػػذ البدايػػػة اخرػػػارت قيػػػادة القػػػوات المسػػػمحة طريػػػؽ الرحػػػوؿ الػػػديمقراطي  وكػػػاف االارقػػػاد السػػػائد أف الرحػػػوؿ 
الديمقراطي يمكف أف ينرج نظاما سياسيا يمثؿ امردادا لمنظاـ السابؽ  ولكف بصورة ديمقراطية. فأصبح رركيز 

دادية ال اسدة لمنظاـ السابؽ  دوف رحيير سياسات قيادة القوات المسمحة امي لحداث رحيير في الطبيعة االسرب
 وطبيعة النظاـ ن سع.

لمػػػذا اممػػػت قيػػػادة القػػػوات المسػػػمحة امػػػي لبقػػػاء شػػػبكات النظػػػاـ السػػػابؽ والدولػػػة العميقػػػة  حرػػػي يبقػػػي النظػػػاـ 
السابؽ  كقوة فاامة في المجاؿ السياسي  لػيس فقػط كشػبكات مصػالح قويػة وفاامػة ومػ ثرة  بػؿ أياػا كدولػة 

قة مسيطرة امي الدولة  وررحكـ امميا في السمطة ال عمية امي أرض الواقا. لرصبح الدولة العميقة جزءا امي
مممػػػػا مػػػػف م ػػػػردات العمميػػػػة السياسػػػػية  ورحػػػػد مػػػػف سػػػػمطة المنرخػػػػب لحسػػػػاب سػػػػمطة أجمػػػػزة الدولػػػػة  خاصػػػػة 

بقاء الدولة العميقػة فاا مػة ومرحكمػة يبقػي شػبكة الم سسات المركزية لمدولة  أي الجيش والقااء والشرطة. وا 
 ال ساد امميا  ألنمما كياف واحد.
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ولمذا حاولت قيادة القوات المسمحة السيطرة امي مسار الثورة  حري ربقي الثورة  ولكػف بعػد أف رسػيطر امػي 
 النرائج الري رخرج انما.

رنافس قوة القػوى وفشمت كؿ محاوالت لاادة النظاـ السابؽ الابا رئيسيا في المجاؿ السياسي  وكقوة أساسية 
اإلسالمية. فمـ رسرطا شبكات النظاـ السابؽ رحقيؽ حاور شعبي في انرخابات مجمس الشعب أو الشورى  
وأياػػا لػػـ يػػنجح مرشػػح النظػػاـ السػػابؽ فػػي االنرخابػػات الرئاسػػية  وحققػػت القػػوى اإلسػػالمية  خاصػػة جمااػػة 

ولكػػف ظمػػت الدولػػة العميقػػة فاامػػة ومػػ ثرة   اإلخػػواف المسػػمميف وحػػزب الحريػػة والعدالػػة  حاػػورا سياسػػيا بػػارزا.
 مف بعد الثورة وحري االنقالب العسكري.

كمػػا فشػػػمت محػػػاوالت السػػػيطرة امػػػي امميػػػة واػػػا الدسػػرور  حيػػػث قامػػػت قيػػػادات القػػػوات المسػػػمحة بقصػػػدار 
معػدال  حسػب نريجػة االسػر راء امػي  2972  بػدال مػف لاػادة دسػرور 1322لاالف دسروري في مػارس/لذار 

 الت الدسرورية  حري يراح لما مساحة مف الحركة لمسيطرة امي اممية واا الدسرور.الرعدي
ثـ حاولت قيادة القوات المسمحة فرض لاالف مبادف فوؽ دسرورية ولـ رنجح. ثـ بػدأت امميػة السػيطرة امػي 

ة رحػػت المجنػػة الرأسيسػػية لواػػا الدسػػرور  حيػػث حمػػت المجنػػة األولػػي بقػػرار قاػػائي  ثػػـ شػػكمت المجنػػة الثانيػػ
احوط القيادة العسكرية  ولكف الرشكيؿ الجديد لػـ يكػف كافيػا لرمريػر مػا رريػدع القيػادة العسػكرية  الػذي واػا 
فػػي وثيقػػة المبػػادف فػػوؽ الدسػػرورية  والمعروفػػة باسػػـ وثيقػػة السػػممي. فجػػاء اإلاػػالف الدسػػروري المكمػػؿ  فػػي 

يػػيف لجنػػة لواػػا الدسػػرور  وهػػو مػػا فشػػؿ   ليعطػػي الحػػؽ لقيػػادة القػػوات المسػػمحة فػػي رع1321يونيػػو/حزيراف 
 أياا  بسبب للحاء الرئيس محمد مرسي لمذا اإلاالف.

وانػػدما خػػرج الدسػػرور الجديػػد ووافػػؽ اميػػع الشػػعب باألغمبيػػة  انطمػػؽ مسػػار الثػػورة فػػي الطريػػؽ الػػذي يخرػػارع 
لدولػػػة العميقػػػة الشػػػعب بػػػقرادة حػػػرة  وأفشػػػمت كػػػؿ محػػػاوالت لاػػػادة لنرػػػاج النظػػػاـ القػػػديـ امميػػػا  ولكػػػف بقيػػػت ا

مسػػيطرة  وبقيػػت السػػمطة ال عميػػة امػػي أرض الواقػػا فػػي يػػد الم سسػػات المركزيػػة فػػي الدولػػة  خاصػػة الجػػيش 
 والشرطة والقااء.

ولمػػا فشػػمت المحػػاوالت الناامػػة لالنقػػالب امػػي ثػػورة ينػػاير ورحويػػؿ مسػػارها إلاػػادة بنػػاء النظػػاـ السػػابؽ مػػف 
 الثورة  مف خالؿ انقالب اسكري.جديد  بدأت المحاولة الخشنة لالنقالب امي 

فممػػػا فشػػػمت محػػػاوالت السػػػيطرة امػػػي مسػػػار ثػػػورة ينػػػاير  بػػػدأت امميػػػة رصػػػنيا ثػػػورة جديػػػدة رمحػػػي ثػػػورة ينػػػاير 
بالكامؿ  ثورة رقـو بما الدولة العميقة أساسا  ورخطط لما أجمزة مخابرات  ورديرها شبكات النظاـ السابؽ  ثـ 

ري اد ثورة يناير  يرفا شعار ثورة جديدة  وهو واقعيا ليس لال اودة رحسمما القوات المسمحة بانقالب اسك
 لمنظاـ السابؽ  بطبيعرع وسياسارع وحري رموزع.

فقػػد جػػاء االنقػػػالب العسػػكري لرحقيػػػؽ اػػدد مػػػف األهػػداؼ المركزيػػة  وهػػػي أوال لاػػادة شػػػبكات النظػػاـ السػػػابؽ 
ا في الحكـ  أيا كانت السمطة المنرخبة  وجعػؿ لممشمد السياسي  ورقوية الدولة العميقة  لرصبح شريكا أساسي

الدولة العميقة رحػت قيػادة اسػكرية مركزيػة  ورخطػيط مركػزي ألجمػزة مخػابرات  فػي محاولػة لرجميػا شػبكات 
 النظاـ السابؽ  رحت قيادة مركزية.

ي مػواؿ كما اممت القوات المسمحة  ومعما الدوؿ الحربية الحمي ة  خاصة أميركا  امي رأسيس رحالؼ اممػان
لمنظاـ السابؽ  حري يكوف قوة سياسية رعمؿ لصالح مخططات الح ػاظ امػي النظػاـ السياسػي السػابؽ  الػذي 
كػاف اممانيػػا أياػػا. وهػػو مػا يمكػػف شػػبكات النظػػاـ السػابؽ مػػف الرحػػرؾ رحػػت غطػاء سياسػػي رػػوفرع لمػػا القػػوى 

 العممانية.
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نظػػاـ سياسػػي  يقػػـو أساسػػا امػػي نمػػوذج  والمػػدؼ المركػػزي لالنقػػالب العسػػكري  أي جػػوهر خطرػػع  هػػو رقنػػيف
الدولػة القوميػة العممانيػػة  والرػي رمثػػؿ حجػر زاويػػة فػي م مػـو األمػػف القػومي لػػدى القػوات المسػػمحة  وبمػذا يػػرـ 
الح اظ امي طبيعة الدولة كما كانت قبؿ ثػورة ينػاير  رغػـ أف طبيعػة الدولػة القائمػة قبػؿ الثػورة لػـ ركػف خيػارا 

ررـ اسػكرة واممنػة الدولػة فػي الدسػرور  وهػو أمػر ال يمكػف رحقيقػع مػف خػالؿ أي  شعبيا. وحري يرحقؽ ذلؾ 
لجنة منرخبة شعبية  لذا قاـ االنقالب العسكري برعييف لجنة لرعديؿ الدسرور المسػر ري اميػع  حرػي رحقػؽ لػع 

عديالت فػي مطالب االنقالب المعدة سم ا أساسا  وكش ت انما وثيقة المبادف فوؽ الدسرورية  أيا كانت أي ر
 الر اصيؿ.

وهنا يراح أهـ ما حاولت قيادة القوات المسمحة رحقيقع  فالثورة الشعبية رأري بسمطة منرخبة شعبية  وراػا 
دسرورا شعبيا. ولكف قيادة القوات المسمحة حاولػت واػا دسػرور يمثػؿ النخبػة الحاكمػة  ور راػع رمػؾ النخبػة 

ي رحقيػػؽ ذلػػؾ  مػػف خػػالؿ مسػػار ديمقراطػػي  بػػدأت فػػي امػػي الشػػعب. ولمػػا فشػػمت قيػػادة القػػوات المسػػمحة فػػ
رحقيقع مف خالؿ االنقالب العسكري  لر رض دسرورا امػي المجرمػا  يحػافظ امػي دولػة النظػاـ السػابؽ  وفػي 
رعبير أدؽ يحافظ امي دولة يوليو  الرػي قامػت امػي أكرػاؼ القػوات المسػمحة  اقػب حركػة الجػيش فػي العػاـ 

2951. 
ة جديػػدة  رػػ دي للػػي بنػػاء دولػػة ينػػاير  ورقطػػا الصػػمة مػػا المااػػي  الػػذي قامػػت الثػػورة فثػورة ينػػاير كانػػت بدايػػ

 ادع.
جمػاض ثػورة ينػاير  وأياػا  ولكف ثورة يونيػو المصػنعة لػـ ركػف لال محاولػة إلاػادة دولػة يوليػو ونظػاـ يوليػو وا 

لحػػاء ثػػورة  دولػػة يوليػػو قامػػت  ينػػاير فػػي الػػذاكرة الجمعيػػة. وألف 15لجمػػاض أي محاولػػة لبنػػاء دولػػة ينػػاير  وا 
أساسا امي نموذج الدولة القومية العممانية  وألف سياسات كػؿ أنظمػة يوليػو أكػدت هػذا الروجػع السياسػي  لػذا 
يحػػاوؿ االنقػػالب العسػػكري لاػػادة دولػػة يوليػػو مػػرة أخػػرى  بػػاالنقالب امػػي ثػػورة ينػػاير بثػػورة ماػػادة مصػػنعة 

   الري قاـ بما الجيش.2951ز سميت ثورة يونيو  وهي لاادة لنراج لثورة يوليو/رمو 
اطػػاء دور سياسػػي لمقػػوات المسػػمحة  ورعميػػؽ  ومعنػػي هػػذا أف االنقػػالب يمػػدؼ لعسػػكرة واممنػػة الدسػػرور  وا 
اادة النظاـ السابؽ كقوة سياسية فاامة  رسرند للي الدولة العميقػة  سيطرة الدولة العميقة امي أجمزة الدولة  وا 

د دور رحػػالؼ سياسػػي اممػػاني مػػرربط بقػػوى النظػػاـ السػػابؽ  والقيػػادة المسػػيطرة بقيػػادة اسػػكرية  وأياػػا رعاػػي
العسػػػػكرية لمدولػػػػة العميقػػػػة  حرػػػػي يكػػػػوف ذرااػػػػا سياسػػػػيا لاػػػػافيا  م يػػػػدا مػػػػف القػػػػوى الحربيػػػػة  خاصػػػػة اإلدارة 

 األميركية.
أمػػر  وحرػػي يحقػػؽ االنقػػالب أهدافػػع النمائيػػة  اسػػرخدـ أدوات القمػػا البوليسػػي منػػذ اليػػـو األوؿ لالنقػػالب  وهػػو

مروقػػػا  ألف االنقػػػالب ن سػػػع امػػػؿ قمعػػػي  وهػػػو خػػػروج امػػػي لرادة اامػػػة النػػػاس  وأياػػػا خػػػروج امػػػي قوااػػػد 
العممية السياسية الديمقراطية. ومف خالؿ افرعاؿ أحداث انػؼ  يرفػا االنقػالب العسػكري شػعار الحػرب امػي 

ي  الرػي رمثػؿ حجػر اثػرة أمػاـ اإلرهاب  الم اؿ أميركيا  ليقوـ بعممية لقصاء دموي ل صائؿ الريار اإلسالم
جماض ثورة يناير  ور ريغ العممية الديمقراطية مف معناها.  لاادة نظاـ يوليو وا 

 59/7/5023، الجزيرة نت، الدوحة
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 د. فايز أبو شمالة
المصػرييف  مجرد روجيع رممة الرخابر لمرئيس المصري المنرخػب محمػد مرسػي  أامنػت مجمواػة مػف الشػباب

اػف ردشػػيف حركػة "مصػػريوف مرخػابروف مػػا حمػاس"  بػػؿ صػار الرخػػابر مػا حمػػاس مجػاؿ ر ػػاخر لكثيػر مػػف 
 الشباب المصرييف  الذيف سجموا امي قمصانمـ  أنا مصري أرخابر ما حماس اد الصماينة  ولي ال خر.

فمسطيف هي وجداف ما سبؽ ي كد امي أف الشعب المصري أواي بكثير مما يظف البعض  وي كد أف قاية 
الشػعب المصػري رغػػـ الحمػالت اإلاالميػػة المنظمػة الرػػي قادرمػا لمػيس واكاشػػة واػالء وأنػػيس وكػؿ مػػف دار 

 في فمكمـ مف راـ اا حري مم يس.
لف المػػدؼ المخ ػػي مػػف الحممػػة اإلاالميػػة الظالمػػة امػػي حركػػة حمػػاس  وامػػي سػػكاف قطػػاع غػػزة هػػو رشػػويع 

شويع ذرااما العسكري؛ حركة المقاومة اإلسالمية حماس  كما أشار للي حركة اإلخواف المسمميف مف خالؿ ر
 ذلؾ اإلاالـ المصري.

لف رجريػػد حػػزب اإلخػػواف المسػػمميف مػػف ميػػزة المقاومػػة لمصػػماينة  قػػد جػػاء منسػػجمًا مػػا أخطػػر رممػػة يوجممػػا 
سرائيؿ  حري أنمـ قالوا: لف لسرائيؿ وأمريكػا  اإلاالـ المصري لإلخواف المسمميف  وهي الرحالؼ ما أمريكا وا 

 يريداف ردمير الجيش المصري اف طريؽ اإلخواف المسمميف.
فكيػػػؼ نصػػػدؽ هػػػذا المػػػرج  بينمػػػا الجػػػيش المصػػػري لمػػػا يػػػزؿ يرمقػػػي مسػػػاادات ماليػػػة أمريكيػػػة مقػػػدارها مميػػػار 
وثالثمائػػػػة مميػػػػوف دوالر سػػػػنويًا  مشػػػػروطة باإلشػػػػراؼ امػػػػي رشػػػػكيالت الجػػػػيش المصػػػػري  ومراقبػػػػة ررقيػػػػات 

 .اباطع !
وكيؼ نصدؽ هذا المرج بينما جيش الصماينة هو الذي سمح لمجيش المصري بأف يرحرؾ امي طوؿ سيناء 

 واراما  بؿ وأاطي اإلذف لطائرارع بالرحميؽ في سماء قطاع غزة !.
لف الصػػػراع الػػػدائر حاليػػػًا امػػػي أرض مصػػػر مػػػف األهميػػػة االسػػػرراريجية الرػػػي سػػػرقرر مصػػػير الشػػػرؽ العربػػػي 

ذلؾ  فال غرابة أف يصير الرحالؼ المصيري بيف معسكر الر اوض ما لسرائيؿ واالارػراؼ لعشرات السنيف  ل
 بسيادرما امي المنطقة  مقابؿ معسكر كراهية لسرائيؿ والرصميـ امي لزالرما مف المنطقة.

امف هذا المنطؽ السياسي القائـ امػي الرحػالؼ والرنػاحر فػال حاجػة لمحػديث اػف وجػود وثػائؽ ر كػد اػموع 
ا في رشويع صورة حركة حماس لػدى مصػر  فالواػا بػات أكثػر خطػورة مػف لبػراز وثػائؽ  والسػيما اف راـ ا

السػػيد محمػػود ابػػاس يصػػطحب رئػػيس جمػػاز المخػػابرات ال مسػػطينية  المػػواء ماجػػد فػػرح  أثنػػاء زياررػػع الراهنػػة 
ف لمذع الزيارة في هذع الظروؼ معاٍف أمنية كثيرة  أقمما رنسيؽ المواقؼ ا لميدانية  وراييؽ الخناؽ لمصر  وا 

 امي حياة الناس في قطاع غزة.
 59/7/5023، المستقبل العربي
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 هاني المصري
يعرقػد أنصػػار  خيػػار "الم اواػػات حيػاة" أّنمػػا األسػػموب الوحيػػد لرحقيػػؽ األهػداؼ الوطنّيػػة  وأّنمػػـ قػػادروف امػػي 

 –بديؿ اممي غيػر شػعاراري مػف خيػار الم اواػات  وبالرػالي  لفحاـ مجادليمـ مف خالؿ االّدااء بعدـ وجود
 ال بديؿ مف هذا الخيار بالرغـ مف االرع ومخاطرع. -امي حد زاممـ 

ويػػرددوف لّف االسػػريطاف مسػػرمر سػػواء كانػػت هنػػاؾ م اواػػات أـ ال  والم اواػػات رسػػرطيا أف رحقػػؽ لبقػػاء 
ألميركػػي والػػدولي  فالمميػػارات األربعػػة الرػػي واػػد بمػػا القاػػّية حّيػػة  واالهرمػػاـ الػػدولي بمػػا  ومواصػػمة الػػداـ ا
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كيري "امي الطريؽ". ويواصموف سرد حججمـ بررديد الػوهـ باحرمػاؿ قيػاـ اإلدارة األميركّيػة وأوروبػا والمجرمػا 
الدولي بالاحط امي لسرائيؿ ما دامت هناؾ م اواات  فال يك يمـ أكثر مف اشريف اامًا مػف الم اواػات 

لماػػحط الجانػػب ال مسػػطيني ولػػيس اإلسػػرائيمي  ويرجػػاهموف مصػػير االر اقػػات مػػا لسػػرائيؿ الرػػي رعػػرض فيمػػا 
الرػػػػي لػػػػـ رطبػػػػؽ معظػػػػـ الرزامارمػػػػا فيمػػػػا  ومصػػػػير الواػػػػود والاػػػػمانات األميركّيػػػػة الرػػػػي نكثػػػػت مػػػػف الر سػػػػاء 

مسطينيوف  األميركييف بال حياء  كما يرجاهموف ال رؽ بيف اسريطاف بحطاء مف اممّية سياسّية يشارؾ فيما ال 
ويمبط سق ما السياسي باسرمرار  وبما يمنحع الشراّية  واسريطاف يقاومع ال مسطينيوف بكؿ ما يسرطيعوف مف 

 قوة.
ذا لـ ينجح أنصار هذا الخيار بحصوؿ الاحط امي لسػرائيؿ فػقنمـ يرػأمموف بػأف العػالـ وأميركػا سػير مموف  وا 

كماؿ الروجع للي األمـ المرحدة  ومقاطعة لسرائيؿ والسعي لجوء ال مسطينييف للي خيارات جديدة  بما فيما اسر
اطاء األولوّية إلنماء االنقساـ واسػرعادة الوحػدة الوطنّيػة  ورعزيػز مقومػات  لعزلما  وفرض العقوبات اميما  وا 
الصػػمود والرواجػػد البشػػري ال مسػػطيني امػػي أرض فمسػػطيف  ورنظػػيـ مقاومػػة شػػاممة لالحػػرالؿ  واسػػرعادة البعػػد 

والرحرري واإلنسػاني لمقاػّية ال مسػطينّية  مػا أف الرجربػة أثبرػت اكػس ذلػؾ  فال مسػطينيوف هػـ الػذيف  العربي
 يالموف في كؿ مرة ويرمقوف الاحط  ورذهب لسرائيؿ باإلبؿ.

نمػػا رررػػب  لف خيػػار الم اواػػات العبثّيػػة )ألف لػػيس كػػؿ م اواػػات خاطئػػة وابثّيػػة( لػػيس وجمػػة نظػػر فقػػط  وا 
مات سياسّية وأمنّية واقرصادّية  وأوجد نظامًا سياسّيًا هػو "سػمطة حكػـ ذارػي محػدود" رحػت اميع ار اقات والرزا

يجػػػػػاد شػػػػػبكة مػػػػػف القػػػػػوانيف والسياسػػػػػات واألواػػػػػاع االقرصػػػػػادّية  االحػػػػػرالؿ  ورررػػػػػب اميػػػػػع أياػػػػػًا لصػػػػػدار وا 
ون وذ كبيراف ب اؿ  واالجرمااّية والثقافّية نما فيما أفراد وشرائح داخؿ السمطة وخارجما  الري أصبح لما ثروة

 ار اؽ أوسمو  فمذا مف مصمحرما اسرمرارع  ولو مف جانب واحد بعد رخمي لسرائيؿ اف الرزامارما فيع.
امي هذع الخم ّية  نالحظ أف موازنة السمطة ومخططارما لممشػاريا السػابقة والالحقػة رصػب فػي مصػالح رمػؾ 

سػػػرمرار ار ػػػاؽ أوسػػػمو والرزامارػػػع  خصوصػػػًا اارمػػػاد الشػػػرائح المسػػػر يدة الرػػػي سػػػرقاـو أي رحييػػػر  ورػػػدفا للػػػي ا
الم اواػػات الثنائّيػػة كأسػػموب وحيػػد  ووقػػؼ المقاومػػة ونبػػذها  والرخمػػي اػػف جميػػا أشػػكاؿ المجابمػػة الحقيقّيػػة 

 والمسردامة الري مف دونما ال يمكف لنماء االحرالؿ ورحقيؽ أي هدؼ مف األهداؼ ال مسطينّية.
لمػاذا رصػر السػمطة امػي الرمسػؾ بالرزامارمػا فػي ار ػاؽ أوسػمو بػالرغـ مػف  في هذا السياؽ فقط يمكػف ر سػير:

الكارثػػػة الرػػػي أوصػػػؿ ال مسػػػطينييف لليمػػػا  خصوصػػػًا الرنسػػػيؽ األمنػػػي الػػػذي ب اػػػمع ال رقػػػؿ نسػػػبة األمػػػف فػػػي 
%  ولمػػاذا يػػرـ لهمػػاؿ الصػػنااة والزرااػػة والرعمػػيـ والصػػحة والمشػػاريا اإلنراجّيػػة  03موازنػػات السػػمطة اػػف 

ًا الصػػػحيرة والمروسػػػطة القػػػادرة امػػػي الصػػػمود فػػػي ظػػػؿ المجابمػػػة الم رػػػرض أف ركػػػوف مسػػػرمرة مػػػا خصوصػػػ
االحػػرالؿ . وبػػداًل مػػف ذلػػؾ يػػرـ الرركيػػز امػػي المشػػاريا فػػي الخػػدمات والسػػياحة والعقػػارات والمػػدف الصػػنااّية  

ائقػًا أمػاـ رنظػيـ مقاومػة الري رزيد االررباط ال مسطيني بقسرائيؿ  ورشجا الرطبيا معما بكؿ أشػكالع  وركػوف ا
 شاممة اآلف أو في المسرقبؿ.

وانػػػػدما رقػػػػوـ القيػػػػادة ال مسػػػػطينّية بخطػػػػوات جيػػػػدة  مثػػػػؿ لصػػػػدار ال رػػػػوى القانونّيػػػػة لمحكمػػػػة الهػػػػاي  ورقريػػػػر 
غولدسػػروف  والروجػػع للػػي األمػػـ المرحػػدة والحصػػوؿ امػػي الدولػػة المراقبػػة  واارمػػاد المقاومػػة الشػػعبّية  ور عيػػؿ 

؛ فقنمػػا ر عػػؿ ذلػػؾ مرػػأخرة وبشػػكؿ جزئػػي وانرقػػائي وركريكػػي  ويكػػوف المػػدؼ لػػيس شػػؽ مسػػار ممػػؼ المصػػالحة
نمػا الاػحط السػرئناؼ الم اواػات أو رحسػيف شػروطما  وبالرػالي يػرـ الروقػؼ اػف مواصػمة  سياسي جديػد  وا 

م اواػػات أو هػذع الخطػػوات  وال ر عطػي األولوّيػػة وال اإلمكانيػػات المناسػبة  ويػػرـ الرخمػػي انمػا لذا اسػػر ن ت ال
لذا مورسػػت امػػي سػػمطة أوسػػمو اقوبػػات أو رػػـ رمديػػدها بعقوبػػات  لػػذلؾ يػػرـ لهػػدار هػػذع اإلنجػػازات  والػػدليؿ 
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وااػػػح لمعيػػػاف: أيػػػف فرػػػوى الهػػػاي ورقريػػػر غولدسػػػروف  وأيػػػف اسػػػركماؿ الروجػػػع للػػػي األمػػػـ المرحػػػدة ومقاطعػػػة 
ابمػة الحقيقّيػة الرػي مػف دونمػا ال يمكػف رحييػر االسريطاف  وأيف المقاومة الشعبّية والوحػدة الوطنّيػة  وأيػف المج

نماء االحرالؿ !  موازيف القوى وا 
 هناؾ خيار بديؿ مف الم اواات يمكف أف ركوف النقاط اآلرية مف أبرز االمارع:

الرركيز أواًل امي جما أوراؽ القوة والاحط ال مسػطينّية والعربّيػة والدولّيػة حرػي يػذهب الم ػاوض ال مسػطيني • 
ة الم اواػػػػات مسػػػػمحًا ولػػػػيس اػػػػعي ًا يعػػػػاني مػػػػف حالػػػػة االنقسػػػػاـ واإلحبػػػػاط  وهػػػػذا يرطمػػػػب ربنػػػػي للػػػػي طاولػػػػ

 لسرراريجّية مقاومة رزرع حري رسرطيا الم اواات الحصاد.
يمكػػف الجمػػا ألسػػباب ااػػطرارّية واسػػرثنائّية وركريكّيػػة بػػيف الم اواػػات والمقاومػػة  بحيػػث يمكػػف اسػػركماؿ • 

ن ػس الوقػت الػذي يػرـ فيػع اسػرئناؼ الم اواػات  امػي أف ركػوف الم اواػات الذهاب للػي األمػـ المرحػدة فػي 
 في هذع الحالة ااررااّية  ولكسب الوقت الالـز لبناء مقومات لسرراريجّية جديدة.

اسػػػرناد مرجعّيػػػة أي م اواػػػات قادمػػػة للػػػي القػػػانوف الػػػدولي وقػػػرارات األمػػػـ المرحػػػدة  بحيػػػث يكػػػوف هػػػدؼ • 
ات  وليس الر اوض حولمػا  ومػف اػمنما قػرار االارػراؼ بدولػة فمسػطينّية امػي الم اواات رطبيؽ هذع القرار 

   بما فيما القدس.2967حدود 
لغػػالؽ ممػػؼ العػػودة للػػي الم اواػػات الثنائّيػػة براايػػة أميركّيػػة ان رادّيػػة وشػػاهد زور اسػػمع "المجنػػة الربااّيػػة • 

ر مػ رمر دولػي كامػؿ الصػالحيات  يػوفر الدولّية"  واإلصرار امي اقد الم اواات مرعددة األطراؼ فػي لطػا
الامانات الارورّية لكي ركوف م اواات جاّدة  وبما ي مف للّية ممزمػة لرطبيػؽ مػا يػرـ االر ػاؽ اميػع خػالؿ 

 جدوؿ زمني قصير.
اسػركماؿ الروجػػع للػي األمػػـ المرحػػدة بروقيػا االر اقيػػات الدولّيػػة  واالناػماـ للػػي الوكػػاالت الدولّيػة  بمػػا فيمػػا • 

ة الجنايػػات الدولّيػػة  اػػمف خطػػة مردرجػػة؛ لمػػا يريحػػع هػػذا الروجػػع مػػف مزايػػا سياسػػّية وقانونّيػػة وأخالقّيػػة محكمػػ
يمكػػػف أف رحسػػػف مػػػف ميػػػزاف القػػػوى المخرػػػؿ لصػػػالح لسػػػرائيؿ  ورعيػػػد الصػػػراع للػػػي طبيعرػػػع األصػػػمّية بوصػػػ ع 

 صرااًا بيف االحرالؿ وشعب واقا رحت االحرالؿ.
حكمػػة الهػاي ورقريػػر غولدسػروف وجميػػا االر اقيػات والقػػرارات الدولّيػة  وخصوصػػًا ر عيػؿ ال رػػوى القانونّيػة لم• 

قػػرار االارػػراؼ الػػدولي بدولػػة فمسػػطيف كػػػ"دولة مراقبػػة"  بحيػػث ي رػػرض الرعامػػؿ فػػي كػػؿ الجوانػػب امػػي هػػذا 
 األساس  وليس الرصرؼ بعدع وكأنع لـ يكف  والسعي لمحصوؿ امي اارراؼ كامؿ بمذع الدولة.

رراؼ اممّيًا بار اؽ أوسمو والرحرر الردريجي مف الرزامارع  والرصػرؼ امػي هػذا األسػاس مػف دوف ادـ االا• 
لاالف للحاء رسمي لع  رمامًا كما فعمت لسرائيؿ  حيث أجمزت اميع منذ زمػف بعيػد لكنمػا لػـ ردفنػع؛ حرػي ال 

 ررحمؿ أماـ العالـ كمع المس ولّية اف ذلؾ.
المشروع الوطني ووحدة الشػعب والقاػّية واألرض  بمػا يعنيػع ذلػؾ مػف بمػورة لاطاء األولوّية إلاادة لحياء • 

ميثػػاؽ وطنػػي جديػػد يح ػػظ الحقػػوؽ الوطنّيػػة األساسػػّية  ويجسػػد القواسػػـ المشػػرركة الرػػي رجمػػا شػػعبنا  وقوااػػد 
ؽ الوطني العمؿ الري رحكـ منّظمارع وم سسارع الوطنّية والمدنّية  وبمورة برنامج سياسي يسرند للي هذا الميثا

ويرمرػػػا بػػػالجما بػػػيف الح ػػػاظ امػػػي الحقػػػوؽ وحرّيػػػة الحركػػػة السياسػػػّية ال اامػػػة  بحيػػػث ينطمػػػؽ مػػػف االارػػػراؼ 
 بالواقا  ولكف مف أجؿ رحييرع ال ركريسع.

صالحما بشكؿ شػامؿ لذا •  لاادة بناء م سسات منظمة الرحرير بحيث راـ الجميا  أو ر عيمما ورطويرها وا 
سػرعادة الوحػدة الوطنّيػة  وواػا السػمطة فػي مكانمػا الطبيعػي بوصػ ما أداة مػف أدوات رعذر لنمػاء االنقسػاـ وا

 المنظمة ورحيير شكمما والرزامارما ووظائ ما  بحيث رخدـ المشروع الوطني وال ربقي وكياًل أمنيًا لالحرالؿ.
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لػي لف هذع الخطوات ارورّية حري ال ر دي المجابمة المحرممة للػي انميػار السػمطة أو حممػا مػ ف لسػرائيؿ  وا 
 وجود حالة فراغ  بحيث رسد المنظمة وما رقيمع مف م سسات ورشكيالت هذا ال راغ.

العمػػؿ مػػف أجػػؿ االسػػرناد للػػي الديمقراطّيػػة امػػي كافػػة المسػػرويات والمجػػاالت القطااّيػػة والمحمّيػػة والنقابّيػػة • 
أّف الشػعب وحػدع هػو مصػدر السػمطات  والسياسّية  امي ااربار أف االنرخابات الدورّية المنرظمػة رعبيػٌر اػف 

امي أساس أف ركوف جزءًا مف معركػة الشػعب ال مسػطيني اػد طمػس قاػيرع وهويرػع ودورع  ومػف دوف ذلػؾ 
ركوف االنرخابات شكاًل مف أشكاؿ حسـ الصراع الداخمي ورعزيػز االنقسػاـ  وراػ ي الشػراّية امػي االحػرالؿ 

 والرعايش معع.
د الشػػعبي ال مسػػطيني امػػي أرض فمسػػطيف  ورنظػػيـ مقاومػػة شػػاممة لالحػػرالؿ رػػوفير اوامػػؿ الصػػمود والرواجػػ• 

رسػػػاهـ فيمػػػا جميػػػا رجمعػػػات الشػػػعب ال مسػػػطيني  بحيػػػث يقػػػـو كػػػؿ رجمػػػا باخريػػػار أشػػػكاؿ الناػػػاؿ المالئمػػػة 
والخػػارج  ولكػػف جميػػا هػػذع  48لظروفػػع وخصائصػػع  فمػػا هػػو مناسػػب فػػي غػػزة قػػد ال يكػػوف مناسػػبًا لماػػ ة و

الما ال بػػد أف رصػػّب فػػي مجػػرى واحػػد مػػف خػػالؿ قيػػادة واحػػدة وم سسػػة واحػػدة وبرنػػامج الناػػاالت بكػػؿ أشػػك
واحد؛ بمدؼ رحقيؽ األهداؼ ال مسطينّية المرمثمة أساسًا في هزيمػة ور كيػؾ المشػروع الصػميوني االسػرعماري 

نماء االحرالؿ  وحؽ العودة  ورقريػر المصػير  والمسػاواة  والػدفاع اػف حقػ وؽ الشػعب اإلجالئي العنصري  وا 
ال مسػػطيني ال ردّيػػة والعامػػة داخػػؿ الػػوطف المحرػػؿ وخارجػػع للػػي حػػيف لنجػػاز أهدافػػع الوطنّيػػة وممارسػػة سػػيادرع 

 امي أرض وطنع.
اسػػرعادة البعػػػد العربػػػي )خاصػػػة الشػػػعبي( لمقاػػػّية ال مسػػػطينّية  خصوصػػػًا فػػػي مرحمػػػة الػػػزالزؿ العربّيػػػة الرػػػي • 

لمقاػّية ال مسػطينّية؛ لال أنمػا أفػرزت واقعػًا جديػدًا وقيمػًا جديػدة  بالرغـ مف كؿ ما اميما وما رسببع مف أارار
سػػرحير فػػي نمايػػة المطػػاؼ وجػػع المنطقػػة العربّيػػة  أهممػػا: شػػعور المػػواطف العربػػي بأهمّيػػة دورع وقدررػػع امػػي 

نما هي أحد شروط الرقدـ والرنمية والعد الػة والرحػرر الرحيير  وأف الديمقراطّية ليست ررفًا وال اخررااًا غربيًا  وا 
 الوطني واالسرقالؿ الحقيقي.

 رطوير حركة الراامف الدولي ورعزيز دورها في مقاطعة لسرائيؿ سياسّيًا وثقافّيًا واقرصادّيًا وأكاديمّيًا.• 
30/7/5023، األيام، رام اهلل  
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 يوسي بيميف
اوسػمو رقػػديري أف منظمػة الرحريػػر ال مسػطينية فػػي نقطػة اػػعؼ  كػاف أحػد االسػػباب الرئيسػة لقػػرار بػدء مسػػيرة

بعد اف ابرعد العالـ العربػي انمػا بسػبب رأييػد صػداـ حسػيف فػي حػرب الخمػيج وازديػاد قػوة حمػاس فػي الاػ ة 
الحربية وغزة. ولمنت بأنع سيكوف أصعب كثيرا امي اسػرائيؿ أف رروصػؿ الػي حػؿ الصػراع اذا ااػطرت الػي 

مرطرفة رسرعمؿ الوسائؿ االرهابية  بدؿ مواجمة حركة قومية مسرعدة لالارراؼ بمػا. لف مواجمة حركة دينية 
المحادثات ما منظمة الرحرير ال مسطينية اززت مكانرما في العالـ. ورأى منرقدو اوسػمو اف ذلػؾ خطػأ وقػّدر 

 م يدوها اف الحديث اف مسار رـ قبؿ اف يصبح مرأخرا بمحظة.
ي الرػػػػي اراػػػػت ن سػػػػما امػػػي أنمػػػػا بريئػػػػة مػػػػف ال سػػػاد ورسػػػػااد امػػػػي رفػػػػاع وهػػػ –رجػػػد حمػػػػاس ن سػػػػما اليػػػػـو 

وبرأييػد مصػر مرسػي وسػوريا االسػد   1336ال مسطينييف وفازت بالكثرة النسبية مف الناخبيف فػي القطػاع فػي 
رجػػد ن سػػما بػػال أي رأييػػد رقريبػػا. حرػػي لف رئػػيس وزراء رركيػػا  –وقطػػر األميػػر السػػابؽ وايػػراف احمػػدي نجػػاد 

 الذي أامف اف زياررع المخطط لما الي غزة رأخر اف المجيء بسبب احط الرئيس اوباما.اردوغاف 
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لف الرورر الظاهر في قيادة حماس وج اؼ مصادر الرمويؿ  الي جانػب المواجمػة القارمػة لممشػكالت اليوميػة 
مػا بمػوادة زائػػدة فػي القطػاع المكػرظ وال قيركثيػرا  أثقمػت امػي المنظمػة. وقػػاـ معاراػوف لمػا أشػد رطرفػا يرممون

 رشرمؿ امي الموافقة امي وقؼ اطالؽ نار ما اسرائيؿ بعد اممية "امود السحاب".
لف ركوف حماس محادثة السرائيؿ مف اجؿ ار اؽ ما ال مسطينييف. لف منظمة الرحرير ال مسطينية هي الجمػة 

لمرحميػة. وال رطمػب حمػاس اياػا الري رعررؼ بما الجامعة العربيػة والعػالـ كمػع والرػي أرممنػا معمػا االر اقػات ا
االارراؼ بما بديال اف منظمػة الرحريػر ال مسػطينية )بػرغـ أنمػا معنيػة جػدا بػدخوؿ المنظمػة واف رصػبح جػزًء 
مركزيا فيما(  ولػـ رعبػر الػي اآلف بخػالؼ المنظمػة اػف اسػرعداد لالارػراؼ باسػرائيؿ. بيػد أف هػذا هػو الوقػت 

ي ر اهمات ما ما حمػاس بحػرض أال ر عػيف امػي لفشػاؿ المحادثػات لمروصؿ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ال
 في واشنطف.

الدارة هنية في غزة حاجات كثيرة رسرطيا اسرائيؿ رمبيرما دوف اف ر عرض أمنمػا لمخطػر ألبرػة. والحػديث اػف 
الرزويػػد بمنروجػػات  واػػف مػػرور النػػاس والسػػما ومػػا أشػػبع. ويمكػػف كمػػا يبػػدو الروصػػؿ الػػي سمسػػمة طويمػػة مػػف 

 اهمػػات جديػػدة مػػا هػػذع المنظمػػة االشػػكالية رشػػرمؿ اياػػا امػػي نظررمػػا لمسػػار الر ػػاوض السياسػػي واحرمػػاؿ ر
 اسر راء الشعب ال مسطيني بعد اف رنرمي.

لف الػػدرس الػػرئيس الػػذي رعممنػػاع مػػف اوسػػمو هػػو انػػع ال يك ػػي وجػػود كثػػرة كبيػػرة اسػػرائيمية وفمسػػطينية  معنيػػة 
قميميف بؿ أفػرادا مثػؿ بػاروخ غولدشػرايف أو يحئػاؿ اميػر أو يحيػي ايػاش  بالسالـ بؿ مسرعدة لدفا ثمنع. ألف

قد ينجحوف في وقؼ اجراءات يريدها الزاماء. وال سػبيؿ لمنػا هػذا رمامػا  لكػف روجػد سػبؿ لمحاولػة ماػاءلة 
احرماالت نجاح القميميف. واالزمة في حماس هي فرصة لمرحادث سراائؿ مصمحة المنظمة الماػروبة هػذع 

 ؽ محاولة اخرى لمروصؿ الي السالـ.في رطبي
59/7/5023، اسرائيل اليوم  
30/7/5023، الحياة الجديدة، رام اهلل  
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 شالـو يروشالمي
مثمما هي الحاؿ دومًا  ر ر الحكومة مف االمكانية األسوأ. اشية الروجع الي الم اواات فػي واشػنطف  ررخػذ 

برحريػػػر "مخػػػربيف" ارركبػػػوا جػػػرائـ فظيعػػػة اػػػد مػػػواطنيف ابريػػػاء  الكثيػػػروف مػػػنمـ فريػػػاف حكومػػػة اسػػػرائيؿ قػػػرارًا 
واط اؿ. يجرح هذا قمب كؿ واحد منا  دوف اي صمة بموق ع السياسي. فػ "المخربوف" الذي قرمػوا راحيػؿ فػايس 

بػارد ال ريػيف رونػيف   "المخربػوف" الػذيف قرمػوا بالػدـ ال2988وابناءها الثالثة في دوار أريحا  فػي رشػريف االوؿ 
" الػػػذي أطمػػػؽ النػػػار فقرػػػؿ فػػػي رشػػػريف االوؿ 2993كرمػػػاني وليئػػػور روبػػػوؿ  فػػػي لب   2984؛ القارػػػؿ "المجػػػـر

جيراني مف بيػت هكيػـر رويرػاؿ سػيري وروف لي ػي  المػذيف كانػا فػي نزهػة فػي ديػر كريمػزاف. كػؿ هػ الء القرمػة 
 هذا. وكثيروف لخروف سيخرجوف الي الحرية. مف المحظور أف يحصؿ

"مخػػربيف" اخريػػر بعػػد أف رفػػض ال مسػػطينيوف الػػدخوؿ الػػي غرفػػة المحادثػػات اذا لػػـ رن ػػذ  234خيػػار رحريػػر 
  وفػػي واقػػا 2967شػػروط اخػػرى. فقػػد طمػػب ابػػو مػػازف اف رقػػـو الم اواػػات السياسػػية امػػي اسػػاس خطػػوط 

يػار الثػاني كػاف رجميػد االمر البدء بالمشروع الذي اراع اميع في حينػع رئػيس الػوزراء السػابؽ اولمػرت. الخ
البنػػاء فػػي المسػػروطنات اثنػػاء ادارة الم اواػػات فػػي واشػػنطف. ي اػػؿ نرنيػػاهو رحريػػر "المخػػربيف المجػػرميف"  

 وابو مازف يناشد ال مسطينييف: "اسمعوا البشائر السعيدة في الراديو اإلسرائيمي".
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اذا سيحصػػػؿ اذا لػػػـ نػػػبف فػػػي واالف فميػػػنمض احػػػد مػػػا ليشػػػرح لػػػي لمػػػاذا يحػػػرر سػػػجناء وال يرقػػػرر رجميػػػد  مػػػ
المسروطنات امي مدى سنة كاممة  ن راؿ بينيت و"البيت اليمودي" يمدداف باالنسحاب  فميكف. فميخرجوا مف 
الحكومة  واندها سيق ز اليما ما يك ي مف االحزاب االخرى المسرعدة ألف رجمد البناء فػي المسػروطنات الػي 

راة". النائب اسحؽ كوهيف مػف "شػاس" ألقػي  االسػبوع المااػي  أبد اآلبديف امي رأسما "شاس" و"يمدوت هرو 
خطابػػا مػػ ثرا فػػي اطػػار المػػداوالت امػػي رقاسػػـ العػػبء. فقػػد طمػػب اف يعػػالج برقاسػػـ العػػبء ولكػػف باالسػػاس 

 العبء المائؿ امي الدولة. مف ناحيرع العبء هو المسروطنات.
غريبػػا: "البيػػت اليمػػودي" بالػػذات  الػػذي  وبشػػكؿ اػػاـ  فػػاف خاػػوع رئػػيس الػػوزراء لبينيػػت ورفاقػػع خمػػؽ واػػعا

يعػػػارض رجميػػػد البنػػػاء  يشػػػجا فػػػي واقػػػا االمػػػر البػػػديؿ ال ظيػػػا والزائػػػد: رحريػػػر اشػػػرات القرمػػػة مػػػف السػػػجف 
االسرائيمي. مف الوااػح اف هػذا المواػوع ي رقػر الػي المنطػؽ. لػو كنػت بينيػت  أليػدت رجميػد البنػاء  وهكػذا 

لم اواات )وأغمب االحرماالت اف هذا هو ما سيحصؿ(  كػاف البنػاء منعت رحرير السجناء. واذا ما فشمت ا
سيسرمر. ماذا سيحصؿ االف  الم اواػات سر شػؿ امػي مػا يبػدو  ولكػف لػيس هنػاؾ مػف سػيعيد القرمػة خمػؼ 

 القاباف.
فاال اف ذلؾ  فاف الرجربة ر يد بأنع حرػي فػي امػد الرجميػد يجػد المسػروطنوف الطػرؽ لمبنػاء. رأينػا هػذا فػي 

الرجميد السابؽ قبؿ ثالث سنوات  حيث كاف مجرد انواف دوف الكثير مف الرطبيؽ امي االرض. وبعػد امد 
أف انرمػػي هػػذا الرجميػػد انقػػض المسػػروطنوف امػػي كػػؿ قطعػػة ارض وبنػػوا بجنػػوف. اليػػـو اياػػا يربػػاهي ر سػػاء 

مسروطنات  بالذات مجالس "يشا" لممسروطنيف في كؿ مكاف باالرر اع الدراماريكي في ادد السكاف في كؿ ال
 في السنوات االخيرة. فكيؼ يسروي مثؿ هذا المجاؿ ما الرجميد  ليس لدي أي فكرة.

رئػػيس الػػوزراء نرنيػػاهو  كمػػا يقػػاؿ  ارخػػذ قػػرارا زااميػػا  حيػػث قػػرر رحريػػر السػػجناء. هػػراء. هػػذا القػػرار جبػػاف 
وبػيف االسػرراريجية الثقيمػة. وهػو بامرياز  غير أخالقي  غبي واديـ االقناع. هػذا خيػار بػيف الركريػؾ الخ يػؼ 

ينبػػػا مػػػف اقػػػدة رئػػػيس الػػػوزراء ن سػػػع فػػػي اال يقػػػرر أخيػػػرا ارجاهػػػع السياسػػػي والمخػػػاطر السياسػػػية الرػػػي يكػػػوف 
مسرعدا ألخذها. وامي هذع الررددات نحف ندفا اليـو الثمف برحرير القرمة وبالمشاهد القاسػية الرػي رر طػر لمػا 

 قموب العائالت الثكمي.
59/7/5023، "معاريف"  
30/7/5023، األيام، رام اهلل  
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 اليعيزر مرـو
يجػػب أال ر ػػاجئ أحػػداث االيػػاـ االخيػػرة فػػي مصػػر أحػػدا. وقػػد كربػػت هنػػا مػػ خرا اػػف ال شػػؿ المروقػػا لالنقػػالب 
العسػػكري الػػديمقراطي  واػػف خطػػر الرػػدهور الػػي حػػرب أهميػػة والػػي فواػػي فقمػػت: لف اػػزؿ الجػػيش لمػػرئيس 

مػػد مرسػػي بعػػد ثالثػػة ايػػاـ المظػػاهرات كػػاف انقالبػػا اسػػكريا بػػال شػػؾ  وال رعريػػؼ لخػػر لمػػذا االجػػراء. وقػػد مح
اسػػرقر رأي القيػػادة العسػػكرية كػػي ررجنػػب الرنديػػد العػػالمي بمػػا  برئاسػػة ال ريػػؽ أوؿ السيسػػي  امػػي أف رعػػيف 

سرعد النرخابات اامػة. ومػف رئيسا مدنيا م قرا ينشئ حكومة في مصر ويدير أمور الدولة  وياا دسرورا وي
الم كػػد أف الواليػػات المرحػػدة واوروبػػا اسػػرقبمرا هػػذع االجػػراءات بااربارهػػا اجػػراءات ايجابيػػة  وامرنػػا االمريكيػػوف 
اف رعريؼ ما يجري في مصر بأنع انقالب اسكري كي يسرطيعوا االسرمرار في رحويؿ مسػاادة الػي ارض 

 النيؿ.
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لكنمػػا لػػـ رأخػػذ فػػي حسػػابما رد االخػػواف المسػػمميف الػػذيف فػػازوا فػػي بػػدت خطػػة ال ريػػؽ أوؿ السيسػػي ناجحػػة  
االنرخابات االخيرة بكثرة مدهشة. وقد رحمب ه الء امي الصدمة االولي بعد ازؿ الرئيس مرسي بادراكمـ انع 
يوجػػػد هنػػػا انقػػػالب اسػػػكري حقػػػا  لكػػػف ال بالصػػػيحة الكاممػػػة الرػػػي رشػػػرمؿ امػػػي اارقػػػاالت وقػػػوة موجمػػػة الػػػي 

  وخرجوا الي الشوارع في رظػاهرات حشػدت الكثيػريف وأصػبحت رػزداد ان ػا. لف اسػرعماؿ الجػيش المرظاهريف
ف العػدد الكبيػر مػف  لمقوة في نماية االسبوع االخير  امي المرظاهريف مف أنصار مرسي جاء مرأخرا كثيرا  وا 

 المصابيف يخدـ مصمحة االخواف المسمميف.
اث الرػي رعػود الػي العنػاويف الصػحافية فػي رػونس اياػا  فػي لف االحداث في مصر رجري امي خم ية االحد

ف  حػػيف رسػػرمر فػػي الوقػػت ن سػػع الصػػرااات بػػيف ال صػػائؿ المخرم ػػة فػػي ليبيػػا والحػػرب األهميػػة فػػي سػػورية. وا 
نظرة اامة الي ما يجري حولنا ال ردع مكانا كبيرا لمر ا ؿ: فالشرؽ االوسط ما زاؿ يرأرجح بيف ارادة الجمات 

انشاء دولػة شػريعة اسػالمية  وبػيف ارادة الريػارات المعردلػة الرػي رريػد العػيش فػي دوؿ ديمقراطيػة  المرطرفة في
وررحدث اف الربيا العربي. لف العالـ االسالمي غير المرجانس اذا لـ نشأ المبالحة  يراقب االحػداث  بػؿ لف 

ف فكػػػرة انشػػػاء دولػػػة شػػػريعة اسػػػالمية رعيػػػد األمػػػة العرب يػػػة الكبيػػػرة الرػػػي يحكممػػػا الػػػديف جػػػزءا منػػػع ي حركمػػػا. وا 
 االسالمي  هي فكرة كسبت لما أنصارا كثيريف ورقودها في العالـ جمات مخرم ة مف أبرزها القاادة.

لف الواػػا فػػي مصػػر ونرائجػػع قػػد يػػ ثر اذا فػػي دوؿ اخػػرى فػػي المنطقػػة. ورركيػػا هػػي النمػػوذج األقػػرب الػػي 
لي مرسي الحكػـ  جعػال رئػيس الػوزراء الرركػي يشػعر مصر  وفوز االخواف المسمميف وهـ أحباء اردوغاف ورو 

)بحسػػب فممػػع( وهػػي جػػزء مػػف العػػالـ الحربػػي  يػػنجح مػػرة ’ ديمقراطيػػة‘بػػأف نموذجػػع لدولػػة مسػػممة ذات سػػمطة 
ف اػػزؿ مرسػػػي ورػػولي الجػػػيش لمحكػػػـ واالحػػداث االخيػػػرة فػػي مصػػػر أدخمػػػت  اخػػرى فػػػي مصػػر هػػػذع المػػػرة. وا 

رفة منع موجمة الي العالـ الحربي واػدـ ردخمػع فػي االحػداث اردوغاف في احط وأفات الي رصريحات مرط
وقػػد ي اػػي نجػػاح الجػػيش المصػػري وقػػوى الحريػػة والديمقراطيػػة فػػي ’. مجػػزرة‘فػػي مصػػر الرػػي اّرفمػػا بأنمػػا 

مصر الي أحداث شحب في رركيا قد ر اي الي ازؿ اردوغاف. وفي مقابؿ هذا اذا نجح االخػواف المسػمموف 
 اادة الحكـ الي أن سمـ فسي مّكنوف بذلؾ مف داـ اردوغاف.في مصر في قمب الطبؽ وا

مف المنطؽ اف ن ررض اف قادة الجيش المصري يدركوف أيف يق وف في هذا الوقت وسيحاولوف لقرار الواػا 
باسرعاؿ القوة امي االخػواف المسػمميف وباارقػاالت واسػعة ورقييػد حريػة االحرجػاج. ولػيس مػف الم كػد انػع فػي 

وجػػد مصػػر فيمػػا سيسػػرجيب الجػػيش ويعمػػؿ فقػػط بحسػػب امػػالءات قادرػػع  وقػػد يكػػوف اسػػرعماؿ المرحمػػة الرػػي ر
القػػوة اآلف اجػػراء يخػػرج اػػف السػػيطرة وال يبقػػي فػػي يػػدي ال ريػػؽ أوؿ السيسػػي. واذا حػػدث هػػذا حقػػا فسػػردخؿ 

 مصر في حرب أهمية دامية يصعب اف نروقا نمايرما.
يػة رجػري فيمػا امػي الشػرؽ االوسػط كمػع زازاػات سػريعة ال شؾ في أف دولة اسرائيؿ في فررة حساسػة ومرحد

غير مروقعة. وروجب هذع ال ررة غير المسرقرة امي قيادة اسرائيؿ السياسية والعسكرية اف رراقب ما يجري في 
 ريقظ واسرعداد ااؿ كي ررد امي كؿ رطور.

 لواء احرياط ػ قائد سالح البحرية في المااي *
59/7/5023اسرائيل اليوم   

30/7/5023، س العربي، لندنالقد  
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